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Itik 

Peternak itik Desa Pakijangan seringkali mengalami kesulitan dalam hal 

keuangan, hal ini membuat peternak itik berusaha untuk mencari pinjaman untuk 

membiayai kelangsungan peternakannya. Pinjaman yang didapatkan peternak itik 

bisa berasal dari tengkulak maupun koperasi ternak. Kesulitan keuangan yang 

dialami oleh peternak itik sangat dimanfaatkan oleh tengkulak dengan pinjaman 

yang diberikan dan jeratan hutang. Koperasi Ternak Adem Ayem bergerak dalam 

bidang simpan pinjam yang menyediakan fasilitas menabung dan pinjaman bagi 

anggotanya. Peternak itik Desa Pakijangan sebagai anggota koperasi ternyata 

masih menggunakan fungsi tengkulak daripada koperasi, hal ini menjadi sebuah 

pertanyaan besar, lalu bagaimanakah fungsi koperasi itu sendiri bagi peternak itik 

Desa Pakijangan dan mengapa peternak itik Desa Pakijangan menggunakan 

fungsi tengkulak daripada koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

Mengetahui fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa 

Pakijangan, (2) Mengetahui alasan peternak itik Desa Pakijangan menggunakan 

fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpualan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis mengadakan 

observasi dengan berpedoman pada fokus penelitian. Wawancara dilakukan 

dengan subjek penelitian yaitu peternak itik Desa Pakijangan dan informan 

pendukung yaitu pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem serta tengkulak. 

Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam 

penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) fungsi Koperasi Ternak Adem 

Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan ialah gubug temu sebagai tempat 

musyawarah, membantu kebutuhan pakan ternak itik, membantu menggiling ikan 

dan usaha pinjaman sebagai tambahan modal, sedangkan dua usaha koperasi 

lainnya mengalami kendala karena kekurangan modal yaitu PPTSK Adem Ayem 

yang tidak berfungsi dan belum pernah berproduksi dalam menghasilkan pelet 

pakan ternak itik, serta usaha perkreditan yang harus menunggu bantuan modal 

(pinjaman) dari pihak luar. Koperasi selain itu juga memiliki fungsi laten ialah 

peternak itik Desa Pakijangan yang menjadi anggotanya secara tidak disadari 

telah belajar berbicara di depan umum dan belajar mengemukakan pendapat, serta 

telah memperkuat kolektifitas dan keakraban antar peternak itik Desa Pakijangan 

yang menjadi anggota koperasi. (2) alasan peternak itik Desa Pakijangan 

menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem yaitu 
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karena untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi membutuhkan waktu yang 

lama, sebab harus menunggu dana bantuan dari pihak luar cair terlebih dahulu, 

sedangkan untuk mendapatkan pinjaman dari tengkulak dapat terpenuhi kapanpun 

tanpa harus menunggu waktu yang lama saat peternak itik Desa Pakijangan 

membutuhkannya, dan karena koperasi tidak memiliki usaha atau fasilitas dalam 

bidang pemasaran, sehingga jalan pemasaran yang dianggap mudah ialah melalui 

tengkulak. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagi Koperasi Ternak 

Adem Ayem, penulis menyampaikan bahwa koperasi perlu menambahkan bidang 

usaha yaitu pemasaran, sehingga koperasi selain menyediakan usaha perkreditan 

juga memiliki usaha pemasaran yang dapat membantu meminimalisasikan kerja 

tengkulak, serta menyampaikan bahwa untuk membantu mengatasi kekurangan 

modal maka dapat dilakukan melalui cara menetapkan simpanan wajib yang 

berlaku setiap hari dengan menyetorkan satu telur itik ke koperasi dan menerima 

simpanan sukarela berjangka selain berupa uang juga telur itik. (2) Bagi anggota 

Koperasi Ternak Adem Ayem, penulis menyampaikan bahwa untuk mengatasi 

statisnya kepengurusan koperasi, seluruh anggota koperasi perlu berpartisipasi 

dan aktif menjadi pengurus koperasi sehingga dapat belajar mengelola organisasi 

dan belajar pembukuan yang dapat menambah pengalaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata pencaharian merupakan hal yang penting bagi manusia dalam 

menjalankan kehidupan, melalui mata pencaharian manusia dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. Mata pencaharian hidup 

manusia antara lain di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, 

wiraswasta, dan pegawai negeri. Mata pencaharian hidup seperti halnya 

pertanian, perikanan, dan peternakan itu dipersepsikan sebagai mata 

pencaharian hidup yang bersifat tradisional, karena cenderung masih 

bergantung pada alam. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, 

mata pencaharian hidup yang bersifat tradisional tidak begitu saja 

ditinggalkan oleh masyarakat. Mata pencaharian hidup yang bercorak 

tradisional itu masih banyak dijalani dan dijumpai pada masyarakat sebagai 

contohnya adalah masyarakat Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia. 

Mata pencaharian hidup masyarakat Kabupaten Brebes masih bertumpu 

pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian 

menguasai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Brebes. Mata 

1 
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pencaharian hidup masyarakat Kabupaten Brebes dalam bidang pertanian 

adalah bekerja sebagai petani dan buruh tani, sehingga Kabupaten Brebes 

terkenal sebagai penghasil bawang merah dalam bidang pertaniannya. Sektor 

peternakan tidak kalah saing dan penting dengan sektor pertanian pada 

masyarakat Kabupaten Brebes. Tingginya daya jual beli telur asin pada 

industri telur asin di Kabupaten Brebes telah membuat permintaan akan telur 

itik juga menjadi sangat tinggi, hal ini menjadi salah satu pendorong 

berkembangnya mata pencaharian hidup dalam bidang peternakan pada 

masyarakat Kabupaten Brebes yaitu perihal peternakan itik. 

Peternakan itik pada masyarakat Kabupaten Brebes berkembang cukup 

pesat dan diminati oleh masyarakat Kabupaten Brebes, serta menjanjikan 

untuk dijadikan peluang usaha serta bisnis. Salah satu contoh lokasi 

pengembangan dan budidaya itik yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten 

Brebes yaitu peternakan itik yang ada di Desa Pakijangan Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes. 

Peternakan itik di Desa Pakijangan merupakan tempat pengembangan 

dan budidaya itik yang telah hidup mengelompok di sepanjang aliran Sungai 

Pakijangan. Peternak itik Desa Pakijangan memiliki inisiatif  untuk membuat 

suatu perkumpulan yang bertujuan agar segala permasalahan yang berkaitan 

dengan peternakan dapat dimusyawarahkan dan dicarikan solusinya secara 

bersama-sama dan pada tahun 1995 secara resmi terbentuklah perkumpulan 

peternak itik Desa Pakijangan dengan nama Kelompok Tani Ternak Itik 

Adem Ayem atau yang biasa disebut dengan KTTI Adem Ayem, dengan 
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ketua yang dipilih dari salah satu peternak itik Desa Pakijangan yakni 

Rahardjo. 

Peternak itik Desa Pakijangan termasuk dalam kelas peternak itik 

menengah ke bawah yaitu dengan modal yang minim harus tetap 

menjalankan usahanya dan mempertahankan kelangsungan peternakannya, 

sehingga seringkali banyak peternak itik yang mengalami kesulitan dalam hal 

keuangan, hal ini membuat peternak itik berusaha untuk mencari pinjaman 

untuk memenuhi kebutuhan pakan atau kelangsungan peternakannya. 

Pinjaman yang didapatkan oleh peternak itik Desa Pakijangan biasanya 

mengalir dari pihak yang biasa disebut dengan tengkulak. 

Tengkulak dengan modal besar memberikan pinjaman pada peternak 

itik Desa Pakijangan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam periode waktu 

tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Setiap 

kali peternak itik Desa Pakijangan mengalami kesulitan keuangan atau modal 

maka peternak itik akan meminta pinjaman lagi dari tengkulak, meskipun 

hutang atas pinjaman yang dahulu belum dibayar sepenuhnya, sehingga 

peternak itik terjerat hutang untuk kedua kalinya dengan tengkulak dan 

bahkan hal tersebut dapat berlangsung terus-menerus, maka akan semakin 

berlipat gandalah hutang peternak itik yang terkait. Kesulitan keuangan yang 

dialami oleh peternak itik sangat dimanfaatkan oleh tengkulak dengan jeratan 

hutang yang ada. 

Tengkulak sebagai pemberi pinjaman secara disadari telah memberi 

manfaat dan banyak membantu peternak itik Desa Pakijangan, meskipun 
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secara tidak disadari peternak itik telah tergantung pada tengkulak. Ikatan 

yang kuat dan ketergantungan antara peternak itik dengan tengkulak itu telah 

berlangsung bertahun-tahun lamanya. Terciptanya hubungan asimetris yaitu 

adanya pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai antara peternak itik 

Desa Pakijangan dengan tengkulak membuat keduanya terjalin dalam 

hubungan sosial ekonomi yang sulit terlepas. 

Kondisi minimnya modal atau kesulitan keuangan yang dialami oleh 

peternak itik Desa Pakijangan dan adanya jeratan tengkulak tersebut telah 

mendorong KTTI Adem Ayem untuk mencari solusinya secara bersama-sama 

dengan mendirikan sebuah badan usaha pada tahun 1999 yaitu koperasi, yang 

diberi nama Koperasi Ternak Adem Ayem yang secara resmi berdiri pada 

tanggal 2 Agustus 1999.  Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang 

miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan 

taraf hidup anggota-anggotanya (Widiyanti, 2003:5), begitu juga dengan 

Koperasi Ternak Adem Ayem yang berawal dari perkumpulan peternak itik 

dengan ekonomi lemah yang berusaha untuk memperbaiki nasib dan 

meningkatkan taraf hidupnya agar menjadi lebih baik. 

Koperasi Ternak Adem Ayem yang dibentuk berdasarkan ikatan 

kekeluargaan antar peternak itik dalam KTTI Adem Ayem bertujuan untuk 

mensejahterakan setiap anggotanya. Koperasi Ternak Adem Ayem sebagai 

salah satu lembaga keuangan yang berbentuk badan usaha bergerak dalam 

bidang simpan pinjam, yang menyediakan fasilitas simpan atau menabung 

dan fasilitas kredit atau pinjaman bagi para anggotanya, sehingga dengan 



5 
 

 

adanya Koperasi Ternak Adem Ayem diharapkan dapat membantu peternak 

itik Desa Pakijangan yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat 

meminimalisasikan atau bahkan menghilangkan ketergantungan peternak itik 

Desa Pakijangan terhadap pinjaman yang ditawarkan oleh tengkulak. Harapan 

tersebut sesuai dengan tujuan awal berdirinya Koperasi Ternak Adem Ayem 

yakni dengan adanya koperasi maka ada kemungkinan peternak itik yang 

menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem memiliki modal tambahan. 

Diharapkan juga Koperasi Ternak adem Ayem dapat meminimalisasikan 

kerja tengkulak yang dianggap telah merugikan peternak itik Desa Pakijangan 

karena menimbulkan ketergantungan perihal peminjaman. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengadakan simpan pinjam di koperasi. 

Terbentuknya Koperasi Ternak Adem Ayem berusaha untuk 

menghilangkan jerat tengkulak terhadap peternak itik Desa Pakijangan, yaitu 

dalam hal ini Peternak itik Desa Pakijangan yang menjadi anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem. Ketergantungan peternak itik Desa Pakijangan terhadap 

tengkulak yang sangat kuat telah dinilai negatif dan Koperasi Ternak Adem 

Ayem berusaha untuk mengambil alih peran tengkulak dengan memberikan 

fasilitas kredit atau pinjaman kepada setiap anggotanya. Seharusnya dengan 

adanya fasilitas kredit yang disediakan oleh Koperasi Ternak Adem Ayem 

ini, dapat menghilangkan ketergantungan peternak itik Desa Pakijangan 

terhadap tengkulak yang dianggap telah merugikan peternak itik. Kenyataan 

di lapangan ternyata sebagian besar  peternak itik Desa Pakijangan yang 

menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem masih saja menjatuhkan 
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pilihannya untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari tengkulak walaupun 

sudah ada Koperasi Ternak Adem Ayem yang  juga menyediakan fasilitas 

kredit. 

Hubungan patronase yang kuat dan telah mengakar di antara peternak 

itik Desa Pakijangan dengan tengkulak tidak mudah begitu saja terhapus oleh 

adanya kehadiran Koperasi Ternak Adem Ayem, hal ini menjadi sebuah 

pertanyaan besar bagi penulis untuk menjawabnya dalam sebuah penelitian, 

dengan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana fungsi Koperasi Ternak 

Adem Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan? Mengapa peternak itik Desa 

Pakijangan menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem 

Ayem?, oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis 

terdorong untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul : “Fungsi 

Koperasi Ternak Adem Ayem dan Tengkulak bagi Peternak Itik Desa 

Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan diatas, permasalahan 

yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa 

Pakijangan? 

2. Mengapa peternak itik Desa Pakijangan menggunakan fungsi tengkulak 

daripada Koperasi Ternak Adem Ayem? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa 

Pakijangan. 

2. Mengetahui alasan peternak itik Desa Pakijangan menggunakan fungsi 

tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan 

khususnya dalam bidang Sosiologi dan Antropologi Ekonomi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau bahan-bahan 

informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan 

penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan deskripsi mengenai kehidupan 

peternak itik dalam memanfaatkan fungsi koperasi peternakan dan 

tengkulak. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pada peternak itik 

untuk mengenali dan memfungsikan koperasi peternakan semaksimal 

mungkin. 
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E. Batasan Istilah 

1. Fungsi 

Menururt Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Kartasapoetra & 

Hartini, 2007:160), fungsi atau function didefinisikan sebagai berikut : 

a. Kegunaan 

b. Golongan dari berbagai aktivitas organisatoris 

c. Kontribusi unsur tertentu pada seluruh kegiatan 

d. Suatu tipe aksi di mana bisa dilaksanakan secara khas oleh suatu 

struktur tertentu 

Rocher mendefinisikan fungsi adalah kumpulan kegiatan yang 

ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem, 

sedangkan Merton, fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi 

yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari 

sistem tertentu (Ritzer dan Goodman, 2008: 121 dan 139). 

Fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kontribusi atau 

kegunaan Koperasi Ternak Adem Ayem dan tengkulak dalam hubungan 

sosial ekonomi dengan peternak itik Desa Pakijangan yang menimbulkan 

penyesuaian dan ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan usaha tani 

ternak itik milik peternak itik Desa Pakijangan. 

2. Koperasi 

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama 

memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama 

melakukan usaha, sehingga koperasi sebagai badan usaha mengutamakan 
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faktor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan 

para anggotanya (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:3).  

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz 

kekeluargaan (Hendrojogi, 2000:29). Koperasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Koperasi Ternak Adem Ayem, ialah suatu badan 

usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang yang berada di 

Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

3. Tengkulak 

Siregar dan Sunoyo mendefinisikan tengkulak atau middelman adalah 

orang yang berlaku sebagai perantara dalam aktifitas perdagangan, bukan 

dari produsen ke konsumen, melainkan dari produsen ke pedagang (dalam 

Yulianti, 2006:9). Tengkulak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seorang perantara dalam aktifitas perdagangan telur itik di Desa 

Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang memberikan 

pinjaman pada peternak itik dengan syarat-syarat tertentu dan dalam 

periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh 

keduanya. 

4. Peternak Itik 

Ternak adalah segala jenis binatang yang diperihara untuk tujuan 

diambil produksinya, berupa daging, susu, atau telur. Produk tersebut bisa 



10 
 

 

diperoleh dari berbagai jenis ternak, antara lain ayam, kalkun, puyuh, itik, 

babi, kambing, sapi, domba, dan kelinci (Susilorini dkk, 2008:3). 

Peternak itik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang 

yang melakukan usaha tani ternak itik yang berada di Desa Pakijangan 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang merupakan anggota 

Koperasi Ternak Adem Ayem. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Koperasi mengandung makna “ kerja sama ”. Koperasi (cooperative) 

bersumber dari kata co-operation yang artinya “ kerja sama”, ada juga yang 

mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques ( dalam Sitio dan Tamba, 

2001:13) memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (to 

help one another) atau saling bergandengan tangan (hand in hand). Koperasi 

berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam 

masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia 

memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (social framework). 

Berbagai hasil penelitian tentang koperasi sudah banyak dilakukan yang 

menunjukkan keragaman dari berbagai segi, hal ini terlihat dari berbagai hasil 

penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Sudarni 

(2010) : Peranan Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Petani, menunjukkan bahwa latar belakang pembentukan Koperasi Unit Desa 

Amanah Tani adalah berawal dari keterbatasan sarana dan prasarana di 

bidang pertanian membuat petani mengalami kesulitan dalam mengolah hasil 

pertaniannya, padahal mata pencaharian utama masyarakat Desa Blimbing 

Rejo yaitu bekerja sebagai petani, hal ini yang membuat pemerintah daerah 

Kabupaten Jepara mendirikan Koperasi Unit Desa Amanah Tani untuk 

membantu petani meningkatkan hasil produksinya dengan cara memberikan 

11 
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fasilitas-fasilitas pertanian.  Perkembangan yang ada di Koperasi Unit Desa 

Amanah Tani yaitu adanya toko yang menjual berbagai macam pupuk, 

peralatan pertanian, dan obat-obatan pemberantas hama. Peranan Koperasi 

Unit Desa Amanah Tani itu sendiri adalah meningkatnya kesejahteraan petani 

yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa Amanah Tani yang cukup 

signifikan, meliputi bidang ekonomi yaitu meningkatnya pendapatan 

masyarakat petani dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, 

serta bidang pendidikan yang menunjukkan peningkatan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan. 

Hasil penelitian Rochmad Hardianto (2009) : Peran Koperasi Unit 

Desa dalam Memberikan Kredit di Kalangan Masyarakat Klaten, 

menunjukkan bahwa terdapat macam-macam kredit yang diberikan di 

Koperasi Unit Desa Jujur Karangnongko yang meliputi kredit simpan pinjam 

dan kredit sapi perah serta terdapat prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan 

kredit simpan pinjam yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

cabang Karangnongko yaitu dengan permohonan kredit, dengan cara  nasabah 

minta surat keterangan kepada kepala desa setempat yang pada pokoknya 

berisi keterangan akan meminjam kredit ke Koperasi Unit Desa Jujur 

Karangnongko, setelah itu minta formulir di koperasi tersebut dan 

mengisinya, lau didaftarkan oleh kepala desa dan camat, sedangkan untuk 

prosedur kredit sapi perah adalah mengisi formulir, meminta rekomendasi 

dinas peternakan dan kantor koperasi daerah, setelah itu diajukan kepada 

cabang Lembaga Jaminan Kredit Koperasi dan berita acara penerimaan sapi. 
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Hasil penelitian yang terakhir menunjukkan  bahwa pengaruh kredit yang 

diberikan Koperasi Unit Desa Jujur Karangnongko kepada masyarakat dapat 

meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik terutama masyarakat 

golongan ekonomi lemah dan dengan adanya kredit tersebut dapat 

mengurangi praktek hutang piutang melalui sistem ijon dan lintah darat yang 

pada intinya merugikan masyarakat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdhy Aulia A dengan judul 

“Peran Tengkulak dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir“ diambil dari 

(http://www.pdfchaser.com/pdf/peran-tengkulak.html) pada 15 feb 2011, 

menjelaskan tentang nelayan yang tidak mau memanfaatkan lembaga 

keuangan formal yaitu bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, tetapi 

justru mengikatkan diri pada sistem yang dilakukan tengkulak, sehingga 

peran yang dimainkan oleh lembaga keuangan formal yaitu bank dan 

lembaga-lembaga keuangan lainnya hanyalah berperan finansial saja dan 

menurut pandangan nelayan tradisional memerlukan persyaratan yang 

memberatkan nelayan, di sisi lain peran yang dimainkan oleh para tengkulak 

adalah meliputi peran produksi, pemasaran, finansial dan sosial yang 

dibutuhkan oleh kelompok masyarakat nelayan tradisional yang membuat 

nelayan itu sendiri rela mengikatkan diri pada ikatan yang menimbulkan 

adanya ketergantungan. 

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang koperasi, seperti 

contoh yang telah disebutkan di atas baik yang dilakukan oleh Sri Sudarni 

maupun Rochmad Hardianto, mengungkap seputar latar belakang 

http://www.pdfchaser.com/pdf/peran-tengkulak.html
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pembentukan, perkembangan, peranan, macam-macam kredit, prosedur kredit 

dan pengaruh kredit bagi masyarakat dari Koperasi Unit Desa, sehingga 

hanya berorientasi mengenai Koperasi Unit Desa saja, hal ini jelas berbeda 

dengan penelitian ini yaitu mengenai koperasi peternakan itik yaitu Koperasi 

Ternak Adem Ayem, yang mana masih jarang sekali penelitian yang 

membahas mengenai koperasi peternakan itik. Kemudian hampir senada 

dengan penelitian oleh Rochmad Hardianto, penelitian ini juga membahas 

fungsi koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya. 

Jurnal dari Abdhy Aulia A mengenai Peran Tengkulak dalam 

Pengembangan Masyarakat Pesisir mengungkap peran tengkulak yaitu 

produksi, pemasaran, finansial, dan sosial terhadap nelayan, yang mana 

nelayan tersebut tidak mau memanfaatkan lembaga keuangan formal yaitu 

bank dan lembaga keuangan lainnya yang hanya menyediakan peran finansial 

saja dengan persyaratan yang memberatkan nelayan, akan tetapi nelayan lebih 

memilih tengkulak karena memiliki empat peran tadi yang sangat dibutuhkan 

oleh nelayan. Senada dengan penelitian Abdhy tersebut yaitu mengenai 

tengkulak dan lembaga keuangan, penelitian ini juga meneliti hal yang sama 

mengenai tengkulak dan lembaga keuangan, namun lebih ditekankan pada 

lembaga keuangan bukan bank yaitu koperasi khususnya koperasi ternak itik, 

selain itu subjek penelitiannya juga berbeda, yang mana Abdhy berfokus pada 

nelayan, sedangkan penelitian ini berfokus pada peternak itik khususnya 

peternak itik Desa Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem. 
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Berbeda dengan hasil penelitian Abdhy, yang mengungkapkan lembaga 

keuangan bank hanya berperan dalam hal finansial saja. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa lembaga keuangan bukan bank yaitu Koperasi Ternak 

Adem Ayem selain berfungsi dalam perihal finansial yaitu perkreditan atau 

pinjaman juga berfungsi dalam hal lainnya yang akan diungkapkan lebih jelas 

dan mendalam dalam bab hasil penelitian dan pembahasan berikutnya.  

 

B. Kerangka Teori 

Kerangka teori ini akan memberikan gambaran mengenai teori yang 

akan penulis gunakan untuk menganalisis fungsi Koperasi Ternak Adem 

Ayem dan tengkulak bagi peternak itik Desa Pakijangan Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes. Para fungsionalis (dalam Henslin, 2007:16) 

mengungkapkan bahwa, untuk dapat memahami masyarakat, maka perlu 

melihat struktur (structure, bagaimana bagian-bagian masyarakat saling 

menyatu untuk membentuk keseluruhan) dan fungsi (function, apa yang 

dilakukan tiap bagian, bagaimana bagian tersebut memberikan kontribusinya 

pada masyarakat). 

Teori fungsional struktural berkecenderungan memusatkan 

perhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial yang 

lain. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati menuju adaptasi atau 

penyesuaian dalam suatu sistem. Robert K. Merton menegaskan bahwa 

masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian 

atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. 
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Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula 

terhadap bagian lainnya. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam 

sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak 

fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan 

sendirinya (Ritzer, 2007:21-22). 

Merton melengkapi analisanya tentang teori fungsionalisme struktural 

dengan beberapa pokok pikiran baru yaitu mengenai disfungsi, fungsi 

manifes, fungsi laten, dan disfungsi laten. Merton memberi tekanan pada 

perbedaan pola-pola organisasi sosial di dalam sistem sosial yang lebih 

eksklusif dapat diciptakan, dipelihara, dan dirubah bukan hanya oleh 

kebutuhan total sistem tetapi juga oleh interaksi di antara item-item 

sosiokultur di dalam keseluruhan sistematik. Merton juga berpendapat bahwa 

menerima dan menekankan tindakan yang dilakukan berulang-ulang atau 

yang baku berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial dimana 

tindakan itu berakar. 

Merton mengungkapkan adanya konsekuensi-konsekuensi sosial yang 

bersifat obyektif. Merton juga tetap mempertahankan pembedaan yang cukup 

tajam antara motif-motif subyektif (tujuan/orientasi) individu dan 

konsekuensi sosial obyektif yang muncul dari tindakan itu. Konsekuensi 

obyektif itu dapat berfungsi fungsional maupun disfungsional terhadap 

sistemnya. 

Merton menggunakan istilah fungsi untuk merujuk konsekuensi yang 

menguntungkan dari tindakan manusia. Fungsi membantu mempertahankan 
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kesetimbangan suatu kelompok ( masyarakat, sistem sosial ). Struktur sosial 

dapat menyumbang pemeliharaan fakta-fakta sosial lain, sebaliknya juga 

dapat menimbulkan akibat yang bersifat negatif atau disfungsi. Dysfunction 

merupakan konsekuensi yang mencederai masyarakat. Disfungsi 

mengganggu kesetimbangan suatu sistem. (Henslin, 2007:17). 

Konsep Merton tentang disfungsi meliputi dua pikiran yang berbeda 

tetapi saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat yang 

secara umum tidak berfungsi. Kedua, akibat-akibat ini mungkin saja berbeda 

menurut kepentingan orang-orang yang terlibat. Pokok pikiran Merton yang 

kedua ini, yaitu bahwa suatu institusi secara umum tidak harus selalu 

berfungsi atau tidak berfungsi untuk kelompok orang tertentu dan tidak 

berfungsi untuk kelompok orang yang lain, merupakan pergeseran dari 

fungsionalisme yang secara implisit menyetujui adanya status quo (Raho, 

2007:63). 

Merton juga mengungkapkan konsep nonfunctions atau non fungsi yang 

didefinisikannya sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan 

sistem yang sedang diperhatikan. Konsep lain dari Merton yakni mengenai 

sifat dari fungsi, yang dibedakan atas fungsi manifes dan laten. Fungsi 

manifes adalah konsekuensi obyektif yang membantu penyesuaian atau 

adaptasi dari sistem dan disadari oleh para partisipan dalam sistem tersebut 

atau boleh dikatakan juga sebagai fungsi yang diharapkan (itended), 

sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak dimaksudkan atau diasadari. 

Sebaliknya tindakan manusia dapat pula mencederai suatu sistem (disfungsi) 
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atau dapat berakibat negatif dan konsekuensi seperti itu biasanya tidak 

dimaksudkan (laten), maka Merton menamakannya disfungsi laten.  

Penelitian ini menggunakan teori fungsional struktural sebab akan 

mengungkapkan mengenai fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi 

peternak itik Desa Pakijangan dan alasan peternak itik Desa Pakijangan masih 

menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. Teori 

fungsional Robert K Merton dianggap paling cocok dan sesuai dengan 

penggambaran hasil penelitian di lapangan yakni adanya konsep-konsep yang 

mendukung seperti fungsional, non fungsi, fungsi manifes dan fungsi laten 

yang terjadi pada Koperasi Ternak Adem Ayem dan tengkulak di Desa 

Pakijangan Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam hal ini diharapkan dapat memberikan faktor-

faktor kunci yang nantinya mempunyai hubungan satu dan yang lainnya, 

selain itu dengan kerangka berfikir ini dapat dilihat alur variabel-variabel 

yang akan dikaji, yaitu berkaitan dengan fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem 

dan tengkulak bagi peternak itik Desa Pakijangan. 

Skema berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Bagan 1 

                                      Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan1 Kerangka berfikir di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

Peternak itik Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes memiliki suatu perkumpulan dengan nama Kelompok Tani Ternak 

Itik Adem Ayem (KTTI Adem Ayem). Selain membentuk sebuah 

perkumpulan, KTTI Adem Ayem juga mendirikan sebuah badan usaha yaitu 

Peternak Itik Desa Pakijangan 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes 

Kelompok Tani Ternak Itik 

“ Adem Ayem “ 

Anggota Koperasi Ternak 

“ Adem Ayem ” 

Fungsi 
Koperasi Ternak 

“ Adem Ayem “ 
Tengkulak 

Alasan Peternak Itik Desa 

Pakijangan Menggunakan 

fungsi Tengkulak daripada 

Koperasi Ternak Adem Ayem 
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koperasi, yang diberi nama Koperasi Ternak Adem Ayem dan beberapa 

peternak itik Desa Pakijangan yang tergabung dalam KTTI Adem Ayem telah 

menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. Peternak itik Desa 

Pakijangan sebagai anggota koperasi ternyata menggunakan fungsi tengkulak 

daripada Koperasi Ternak Adem Ayem, hal ini menjadi sebuah pertanyaan 

besar, lalu bagaimanakah fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak 

itik Desa Pakijangan dan mengapa peternak itik Desa Pakijangan 

menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena digunakan 

untuk mengetahui fungsi koperasi peternakan dan tengkulak bagi peternak 

itik. Data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang berupa deskriptif serta 

penggambaran mengenai kehidupan sosial ekonomi peternak itik Desa 

Pakijangan dalam menggunakan fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem dan 

tengkulak untuk kelangsungan usaha tani ternak itiknya dan untuk 

mengetahui alasan peternak itik Desa Pakijangan menggunakan fungsi 

tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem, sehingga pendekatan yang 

paling cocok adalah pendekatan kualitatif. 

 

B. Fokus Penelitian   

Sesuai dengan judul penelitian maka dalam penelitian ini akan lebih 

difokuskan pada permasalahan fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi 

peternak itik Desa Pakijangan dan alasan peternak itik Desa Pakijangan 

menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Pakijangan ini karena 

di dalam Desa Pakijangan tersebut terdapat peternakan itik dan juga Koperasi 

Ternak Adem Ayem yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, sedangkan 

tempat peternakan itik yang lainnya di Kabupaten Brebes sebagian besar 

koperasinya belum menyedikan fasilitas kredit atau peminjaman seperti 

halnya Koperasi Ternak Adem Ayem. Alasan pemilihan lokasi penelitian 

yang kedua yaitu di sisi lain kehidupan peternak itik Desa Pakijangan masih 

terdapat campur tangan tengkulak, walaupun sudah terdapat Koperasi Ternak 

Adem Ayem yang juga menyediakan fasilitas peminjaman sama halnya 

dengan tengkulak. 

  

D. Subjek dan Informan Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah peternak itik Desa Pakijangan yang 

merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. Penelitian ini pada 

awalnya telah ditentukan subjek penelitian yang berjumlah tujuh orang, 

namun dalam proses penelitian ternyata bahwa dengan lima orang saja sudah 

cukup, karena dari kelima subjek penelitian tersebut sudah didapatkan data 

yang diinginkan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu fungsi Koperasi 

Ternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan dan alasan peternak 

itik Desa Pakijangan menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi 

Ternak Adem Ayem, selain itu dari kelima subjek penelitian itu data yang 
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didapatkan sudah cenderung atau relatif sama sehingga dengan lima orang 

subjek penelitian tesebut sudah mencukupi data yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 

Peternak itik Desa Pakijangan yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

berjumlah lima peternak itik Desa Pakijangan. Subjek penelitian tersebut 

merupakan informan kunci dalam penelitian ini, yang ditentukan berdasarkan 

pertimbangan bahwa kelima peternak itik Desa Pakijangan itu merupakan 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem yang masih menggunakan fungsi 

tengkulak, yang mana menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Penentuan informan dilakukan dengan cara memilih informan yang 

memahami dan dapat memberikan informasi kondisi peternakan KTTI Adem 

Ayem, kondisi Koperasi Ternak Adem Ayem dan informasi berkaitan dengan 

peternak itik Desa Pakijangan yang merupakan anggota koperasi Ternak 

Adem Ayem yang masih menggunakan fungsi tengkulak. Informan dalam 

penelitian ini ialah dua orang pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem, 

seorang ketua Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem, seorang tengkulak, 

dan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem itu sendiri, yang mana informan 

tersebut merupakan informan pendukung penelitian ini, yang ditentukan 

berdasarkan pertimbangan bahwa informan itu merupakan orang yang dapat 

memberikan data yang mendukung dengan fokus penelitian.  

Subjek penelitian dan informan pendukung di dalam penelitian ini dapat 

dilihat melalui tabel 1 sebagai berikut : 
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      Tabel 1 Daftar Subjek Penelitian dan Informan Pendukung 
      

Nama Informan Umur 

Subjek Penelitian 

Wiratno 38 tahun 

Rumiah 35 tahun 

Taryem 40 tahun 

Samir 45 tahun 

Sami Asih 22 tahun 

Informan Pendukung 

Atmo Suwito Rasban 39 tahun 

Tasori 38 tahun 

Rahardjo 46 tahun 

Tarmi Nuraini Saadah 51 tahun 
      (sumber : data diperoleh dari lapangan dan diolah penulis) 

 

E. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil 

pengamatan mengenai interaksi sosial antara peternak itik Desa 

Pakijangan dengan tengkulak dalam proses pengajuan pinjaman dan 

dalam proses pemasaran telur itik, yang dilakukan dalam dua tahap yaitu 

yang pertama penulis ikut serta dengan Mba Asih ke rumah Ibu Tarmi 

untuk menjual atau menyetorkan telur itik pada tanggal 2 April 2011 

pukul 08.00 WIB dan yang kedua penulis ikut serta dengan Ibu Taryem 

ke rumah Ibu Tarmi untuk menjual telur itik dan juga untuk melakukan 

transaksi peminjaman pada tanggal 15 dan 17 April 2011 pukul 08.00 

WIB.  

Hasil observasi mengenai interaksi sosial antara peternak itik Desa 

Pakijangan dengan pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem dalam 
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memfungsikan fasilitas gubug temu pada saat pertemuan rapat anggota 

pada tanggal 27 Maret 2011 pukul 09.00 WIB. Hasil pengamatan pada 

tanggal yang sama yaitu 27 Maret 2011, digunakan juga sebagai data 

primer ialah aktifitas peternak itik Desa Pakijangan dalam memfungsikan 

usaha-usaha yang disediakan oleh Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Wawancara yang digunakan sebagai data primer adalah hasil 

wawancara dengan informan kunci yakni lima peternak itik Desa 

Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem yang 

masih menggunakan fungsi tengkulak terhitung semenjak tanggal 26 

Maret sampai dengan 26 April 2011. 

Data hasil pengamatan mengenai interaksi sosial antara peternak itik 

Desa Pakijangan dengan tengkulak dalam proses pengajuan pinjaman 

dan dalam proses pemasaran telur itik, lalu hasil observasi mengenai 

interaksi sosial antara peternak itik Desa Pakijangan dengan pengurus 

Koperasi Ternak Adem Ayem dalam memfungsikan fasilitas gubug temu 

pada saat pertemuan rapat anggota, kemudian hasil pengamatan aktifitas 

peternak itik Desa Pakijangan dalam memfungsikan usaha-usaha yang 

disediakan oleh Koperasi Ternak Adem Ayem, serta hasil wawancara 

dengan informan kunci yakni lima peternak itik Desa Pakijangan sebagai 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem yang masih menggunakan fungsi 

tengkulak merupakan data-data yang dijadikan data primer, karena data 

tersebut ialah data yang pokok dan utama yang sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak itik 
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Desa Pakijangan dan alasan peternak itik Desa Pakijangan menggunakan 

fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian ini, yang 

diperoleh dari atau berasal dari sumber pustaka tertulis dan dokumentasi 

foto. Sumber pustaka tertulis yang digunakan untuk melengkapi sumber 

data informasi ialah arsip dari Kantor Sekretariat Koperasi Ternak Adem 

Ayem dan Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem (KTTI Adem 

Ayem), serta buku-buku dan foto yang terkait dengan fokus penelitian. 

Arsip yang digunakan yakni struktur organisasi koperasi, daftar anggota 

koperasi dan daftar anggota KTTI Adem Ayem. Arsip-arsip tersebut 

diperoleh dari lapangan dan kemudian penulis olah sendiri. 

Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi foto pribadi yang 

dihasilkan oleh penulis sendiri pada saat proses observasi dan kegiatan 

penelitian atau wawancara berlangsung sebagai data sekunder 

diantaranya seperti interaksi sosial antara peternak itik Desa Pakijangan 

dengan tengkulak, aktifitas peternak itik Desa Pakijangan, kondisi 

lingkungan peternakan KTTI Adem Ayem dan kondisi Koperasi Ternak 

Adem Ayem. 

  

F. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan tiga metode yaitu: 
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1. Teknik Observasi 

Penelitian ini dilakukan pengamatan langsung dengan 

menggunakan seluruh alat indera, berkaitan dengan fungsi Koperasi 

Ternak Adem Ayem dan tengkulak bagi peternak itik Desa Pakijangan 

dan kemudian dilakukan pencatatan. Penulis melakukan observasi karena 

terkadang terjadi keragu-raguan pada penulis sendiri dan terkadang juga 

terdapat kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya seperti 

wawancara tidak dimungkinkan atau ada data yang tidak diperoleh 

melalui wawancara, maka bisa ditempuh dengan cara observasi untuk 

bisa mendapatkan data tersebut. 

Observasi yang dilakukan yaitu mengenai kondisi lingkungan 

peternakan KTTI Adem Ayem, kondisi Koperasi Ternak Adem Ayem, 

dan aktivitas peternak itik Desa Pakijangan, serta interaksi sosial 

peternak itik Desa Pakijangan dengan pengurus Koperasi Ternak Adem 

Ayem, yang dilakukan setiap hari kedatangan penulis di tempat 

penelitian pada sela-sela penulis melakukan wawancara yang terhitung 

sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011.  

Khusus untuk observasi interaksi sosial antara peternak itik Desa 

Pakijangan dengan tengkulak, dilakukan dalam dua tahap seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian data primer. Penulis 

melakukan observasi sekaligus wawancara kepada peternak itik Desa 

Pakijangan yaitu Mba Asih dan Ibu Taryem dengan tengkulak yang 

terkait yakni Ibu Tarmi. Penulis ikut serta membantu Mba Asih dan Ibu 
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Taryem menyetorkan telur itik kepada Bu Tarmi, sehingga dalam hal ini 

penulis melakukan pengamatan didasarkan atas pengalaman secara 

langsung yang dialami oleh penulis sendiri. Observasi tersebut 

memungkinkan penulis melihat, merasakan, dan mengamati sendiri, lalu 

mencatat perilaku serta kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya pada waktu itu. 

Observasi yang telah dilakukan di atas difokuskan pada peternak 

itik Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang 

merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. Hal-hal yang 

diobservasi dalam penelitian tersebut tentunya tidak terlepas dari 

beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, antara lain fungsi 

Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan dan 

alasan peternak itik Desa Pakijangan menggunakan fungsi tengkulak 

daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. 

2. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan 

dengan fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa 

Pakijangan dan alasan peternak itik Desa Pakijangan menggunakan 

fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. Penulis 

menggunakan teknik wawancara ini karena berusaha untuk mendapatkan 

data-data secara mendalam dan untuk mendapatkan data-data tertentu 

yang terkadang tidak bisa didapatkan dari pengamatan atau observasi. 
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Subjek penelitian dan informan yang diwawancarai biasanya terdiri 

atas orang-orang yang terpilih karena karakteristik-karakteristiknya yang 

khas, memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, serta lebih 

mengetahuai yang diperlukan. Subjek dan informan itu mempunyai 

kompeten terhadap permasalahan yang terkait sehingga data yang 

dihasilkan nantinya lebih mendalam dan dapat dipercaya keakuratanya. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan yakni 

data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu fungsi Koperasi Ternak 

Adem Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan dan alasan peternak itik 

Desa Pakijangan menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi 

Ternak Adem Ayem. 

3. Dokumentasi 

Catatan-catatan atau foto yang dibuat oleh penulis pada saat di 

lapangan melakukan wawancara dan observasi merupakan dokumentasi 

dalam penelitian ini yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi. 

Dokumentasi yang dimaksud adalah struktur organisasi Koperasi Ternak 

Adem Ayem, jumlah anggota Koperasi Ternak Adem Ayem, dan jumlah 

anggota Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem (KTTI Adem Ayem). 

Penulis selain itu juga menggunakan dokumentasi dari buku-buku, 

skripsi, dan jurnal yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang 

berasal dari dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung dan data 

pelengkap. 
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G. Keabsahan Data 

Penulis menjamin keabsahan data temuan yang diperoleh dari lapangan 

penelitian dengan melakukan upaya teknik triangulasi data. Penulis dalam hal 

ini menggunakan teknik trianguasi data dengan sumber, yang berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yang dapat dicapai 

dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. Hasil 

wawancara dengan Bapak Atmo Suwito Rasban tanggal 26 Maret 2011 

pukul 15.00 WIB menjelaskan bahwa rapat anggota yang diadakan oleh 

Koperasi Ternak Adem Ayem selalu dihadiri oleh semua anggota 

koperasi. Data hasil wawancara itu penulis bandingkan dengan data hasil 

observasi pada tanggal 27 Maret 2011 pukul 09.00 WIB saat penulis ikut 

serta dalam rapat anggota yang membahas mengenai persetujuan 

kerjasama penelitian salah satu mahasiswa S1 Fakultas Peternakan 

Universitas Diponegoro yang berlangsung di gubug temu. Hasil observasi 

tersebut membuktikan bahwa tidak semua anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem hadir dalam rapat anggota, karena pada waktu itu Bapak 

Samir dan Ibu Rumiah tidak terlihat hadir di antara para anggota koperasi 

lainnya. Penulis masih ragu keabsahan kedua data tadi, sehingga untuk 

menguji keabsahannya penulis melakukan wawancara lagi dengan Mba 

Asih di hari dan tanggal yang sama setelah rapat anggota pada pukul 

14.00 WIB. Data yang diperoleh bahwa memang terkadang ada beberapa 
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anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota, sehingga data antara hasil 

observasi saat rapat anggota di gubug temu dengan hasil wawancara 

dengan Mba Asih menujukkkan kesesuaian dan validitas kedua data itu 

dapat dipercaya. 

b. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dengan 

berbagai pendapat dan perspektif informan lainnya. Hasil wawancara 

dengan Bapak Samir pada tanggal 26 maret 2011 pukul 14.00 WIB 

diperoleh data bahwa maksimal besar uang pinjaman yang pernah Ibu 

Tarmi berikan kepada Bapak Samir selama ini adalah Rp 7.000.000,00, 

namun pada saat penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tarmi 

sendiri pada tanggal 27 Maret 2011 pukul 15.30 WIB diperoleh data 

bahwa besar uang pinjaman paling maksimal yang diberikan oleh Ibu 

Tarmi kepada peternak itik Desa Pakijangan yakni Rp 4.000.000,00. 

Kedua hasil wawancara yang berbeda tersebut membuat penulis bingung 

dan menjadi ragu-ragu akan keabsahannya, kemudian penulis mencoba 

melakukan wawancara lagi untuk mengukur keabsahan kedua data hasil 

wawancara tadi yaitu wawancara dengan Ibu Taryem tanggal 15 April 

2011 pukul 09.00 WIB sepulang ikut serta dengan Ibu Taryem 

menyetorkan telur itik dari rumah Ibu Tarmi, yang diperoleh data bahwa 

maksimal besar uang pinjaman yang pernah Ibu Taryem lakukan selama 

ini dengan Ibu Tarmi sejumlah Rp 6.000.000,00, hal ini hampir senada 

hasil wawancara dengan Bapak Samir, sehingga hasil wawancara dengan 

Ibu Tarmi mengenai maksimal uang pinjaman yang diberikan oleh Ibu 
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Tarmi sebesar Rp 4.000.000,00 itu kurang valid, sebab terbukti dari hasil 

wawancara dengan Bapak Samir dan Ibu Taryem  bahwa besar uang 

pinjaman maksimal dari Ibu Tarmi bisa mencapai Rp 6.000.000,00 dan 

Rp 7.000.000,00 di mana nominalnya dapat lebih dari Rp 4.000.000,00. 

c. Membandingkan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. Hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Atmo 

Suwito Rasban, penulis memperoleh data mengenai jumlah peternak itik 

Desa Pakijangan yang masuk dan menjadi anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem yakni sebanyak 100 orang, namun penulis masih ragu akan 

hal tersebut sehingga penulis mencoba membandingkan dengan isi suatu 

dokumen yang berasal dari arsip Koperasi Ternak Adem Ayem bahwa 

dalam Buku Daftar Anggota Koperasi Ternak Adem Ayem tercatat hanya 

32 orang yang merupakan anggota koperasi dan angka itu berbanding 

terbalik dengan yang dikatakan oleh Bapak Atmo mengenai jumlah 

anggota koperasi. Hasil wawancara dengan Bapak Atmo dengan data 

yang penulis dapatkan dari Buku Daftar Anggota Koperasi Ternak Adem 

Ayem itu membuat penulis bingung dan ragu-ragu akan keabsahannya, 

kemudian  penulis mencoba melakukan wawancara lagi untuk mengukur 

keabsahan kedua data tersebut yaitu wawancara dengan Bapak Tasori. 

Hasil wawancara dengan Bapak Tasori diperoleh data bahwa jumlah 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem ialah 32 orang, hal ini senada 

dengan data yang penulis peroleh dalam Buku Daftar Anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem sehingga data hasil wawancara sebelumnya dengan 
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Bapak Atmo kurang valid, sebab terbukti dari data dokumentasi dalam 

buku daftar anggota koperasi dan data hasil wawancara dengan Bapak 

Tasori menunjukkan hasil yang sama bahwa anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem berjumlah 32 orang. 

Menggunakan triangulasi tersebut maka data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya karena dibandingkan dari berbagai 

segi, sehingga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber akan diperoleh 

hasil penelitian yang benar-benar mengetahui fungsi Koperasi Ternak Adem 

Ayem dan tengkulak bagi peternak itik Desa Pakijangan dapat tercapai. 

 

H. Model Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif, yang mana 

analisis dilakukan pada data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka, serta dalam analisisnya tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya 

disusun ke dalam teks yang diperluas. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini banyak dan bermacam-

macam, sehingga diperlukan pemilahan data. Data yang dipilih dan 

digunakan ialah data yang berasal dari hasil wawancara dan pengamatan 

yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu fungsi Koperasi Ternak Adem 

Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan dan alasan peternak itik Desa 

Pakijangan menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi Ternak 
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Adem Ayem dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan, kemudian disimpan untuk mempermudah penulis ntuk 

mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

Data yang tidak diperlukan dalam penelitian skripsi ini akan 

diabaikan oleh penulis di antaranya mengenai latar belakang kehidupan 

keluarga para pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem, dan data lain yang 

dibuang yaitu berkaitan dengan keluhan peternak itik tentang keadaan 

keluarganya yang sedang dalam masalah. Data tersebut tidak digunakan 

karena tidak sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah 

terpilih mengenai gambaran fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem dan 

tengkulak bagi peternak itik Desa Pakijangan disajikan oleh penulis sedikit 

demi sedikit, mulai dari menyusun bagian skripsi bab 1, lalu bab 2, 

kemudian bab 3, dan dilanjutkan sampai pada bab 4 mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Penulis menyusun bab 4 dengan menyajikan 

data hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan subjek maupun 

informan penelitian dalam bentuk deskriptif dan menggunakan kutipan-

kutipan wawancara yang menggunakan bahasa dan dialek asli masyarakat 

Brebes, khususnya masyarakat Desa Pakijangan. Penulis kemudian 

melanjutkan dengan menganalisis data hasil observasi dan wawancara tadi 

dalam bentuk deskriptif yang menggunakan teori fungsionalisme 

strukrural Robert K. Merton yang berisi mengenai uraian seluruh masalah 
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yang dikaji dan jawaban dari permasalahan yaitu fungsi Koperasi Ternak 

Adem Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan dan alasan peternak itik 

Desa Pakijangan menggunakan fungsi tengkulak daripada Koperasi 

Ternak Adem Ayem yang tersaji secara rapi dan tersusun sistematis. 

c. Pengambilan Kesimpulan (verifikasi) 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, 

kemudian ditarik kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan 

tersebut terjadi selama penelitian berlangsung dan dari hasil penelitian di 

lapangan baik dari wawancara maupun observasi penulis menemukan 

kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat dijadikan saran bagi instansi 

dan masyarakat yang terkait yaitu Koperasi Ternak Adem Ayem dan 

peternak itik Desa Pakijangan. Salah satu contoh kesimpulan yang dapat 

dijadikan saran bagi kemajuan dan perkembangan Koperasi Ternak Adem 

Ayem ialah Koperasi Ternak Adem Ayem perlu menambahkan bidang 

usahanya yaitu dalam bidang pemasaran yang dapat membantu 

meminimalisasikan kerja tengkulak, selain tetap melangsungkan usaha di 

bidang lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Desa Pakijangan, ialah sebuah desa yang berada 

di Kecamatan Bulakamba dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Brebes, 

Jawa Tengah. Luas Desa Pakijangan yaitu 618 Ha dan sebagian besar 

wilayahnya masih berupa lahan pertanian yang subur dengan dialiri oleh 

Sungai Pakijangan yang membelah desa tersebut. 

Sepanjang tepian Sungai Pakijangan adalah wilayah perkampungan 

Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem (KTTI Adem Ayem). Tepatnya 

berada di lahan wedi kengser (Daerah Aliran Sungai atau DAS) yakni Sungai 

Pakijangan milik pemerintah Desa Pakijangan dengan aliran sungai sepanjang 

7 km atau setara 25 Ha dan baru 1 km yang diberdayakan optimal oleh KTTI 

Adem Ayem sebagai perkampungan usaha tani ternak itik. 

 

B. Peternak Itik Desa Pakijangan 

1. Profil Peternak Itik Desa Pakijangan 

Peternak itik Desa Pakijangan rata-rata melakukan usaha tani ternak 

itik sudah sejak lama, sebelum berdirinya Koperasi Ternak Adem Ayem di 

tahun 1999. Peternak itik Desa Pakijangan, salah satu contohnya Mba Asih 

memiliki itik sejumlah 200 ekor, namun ada juga yang memiliki 500-600 

ekor dan hanya orang-orang tertentu saja, seperti Bapak Abdul Jamil.  

36 
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“Ari nyong wong cilik ya bebeke paling rong ngatus Mbak, laka 

apa-apane tapi lumayanlah daripada nganggur. Sing bebekane 

lumayanan ya kae Pak Jamil, bebeke anjog 500an, lah wong nduwe 

sih Mbak”. 

 

“Kalau saya orang kecil ya itiknya saya hanya 200 ekor Mba, tidak 

ada apa-apanya tetapi lebih baik daripada menganggur. Yang 

peternakannya cukup besar ya itu Pak Jamil, itiknya sekitar 500 

ekor, oarang mampu sih Mba” (wawancara dengan Mba Asih, 

tanggal 28 Maret 2011). 

 

Peternak itik Desa Pakijangan dapat survive dalam melangsungkan 

usaha tani ternak itiknya itu hingga sekarang berkat kerja keras dan 

kesabarannya. Beternak itik bukan persoalan yang mudah, dibutuhkan 

keuletan, ketelatenan, dan kesabaran tertentu dalam melangsungkan usaha 

tani ternak itik tersebut, hal inilah yang dirasakan oleh seluruh peternak 

itik Desa Pakijangan. 

“nyong bebekan kuwe awit tahun 1990an lah Mbak, dadine wis 

ngrasakna kepenak apa orane bebekan, ari shubuh wis kudu 

ngangsu nggo mein nginung bebek, tuli ana ngetokna bebek seko 

kandang, njukut endog, tuli mein pangan sedina ping telu, yah kesel 

tok lah Mbak, durung maning kudu kerep ngganti banyu, adong 

nyong sih sedina ping papat bae lah Mbak, tapi kan sebenere sing 

apik kuwe ari sejam sepisan banyune diganti, adong nyong kayak 

kuwe temenanan ndean teol, ngangsu terus sih”. 

 

“saya beternak itik itu semenjak sekitar tahun 1990, jadi sudah 

merasakan enak apa tidaknya beternak bebek, kalau shubuh sudah 

harus mengangsu buat ngasih minum itik, terus ada mengeluarkan 

itik dari kandang, mengambil telur, terus ngasih pakan sehari tiga 

kali, yah capek terus lah Mba, belum lagi harus selalu mengganti air, 

kalau saya sih sehari empat kali saja lah Mba, tetapi kan sebenarnya 

yang bagus itu kalau satu jam sekali airnya diganti, kalau saya 

seperti itu beneran mungkin lelah, mengangsu terus sih” (hasil 

wawancara dengan Ibu Rumiah 35 tahun, tanggal 28 Maret 2011). 

 

Keseharian peternak itik Desa Pakijangan yang dipenuhi kegiatan 

untuk menjalankan usaha tani ternak itik miliknya membuat waktu 



38 
 

 

istirahat peternak itik Desa Pakijangan hanya pada saat sore hari antara 

pukul 14.00-16.00 WIB dan malam hari. Sela-sela akifitasnya di pagi hari 

yaitu sekitar pukul 08.00 WIB, peternak itik Desa Pakijangan baru bisa 

memasarkan telur itiknya ke rumah tengkulak yaitu Ibu Tarmi, yang 

lokasinya sangat dekat dengan lokasi peternakan. Pemasaran telur itik dari 

hasil usaha peternak itik Desa Pakijangan juga bisa ke bakul njaban 

(seorang yang berlaku sebagai perantara dalam aktifitas perdagangan telur 

itik), namun bakul njaban tersebut jarang datang ke lokasi peternakan, 

sehingga pemasarannya hanya tertuju ke tengkulak. Peternak itik Desa 

Pakijangan jarang yang langsung memasarkan ke pasar terdekat karena 

kendala transportasi, jalan pemasaran yang dianggap mudah ialah Ibu 

Tarmi atau tengkulak. 

2. Latar belakang peternak itik Desa Pakijangan melakukan usaha tani 

ternak itik 

Ibu Rumiah menjelaskan alasannya bekerja sebagai peternak itik 

yaitu karena hanya bermodalkan ijazah Sekolah Dasar dan tidak 

mempunyai keterampilan khusus untuk bekerja lainnya serta ibu Rumiah 

menganggap pekerjaan yang paling cocok baginya yang hanya lulusan SD 

memang beternak itik, hal ini senada seperti yang dikatakan Mba Asih : 

“nyong sih paling lulusan SD Mbak, pagene pan kerja sih kerja apa, 

lah wong ora bisa apa-apa, dadine nyacak bebekan oh kaya Mama, 

adong bisa milih sih Mbak suka dadi pegawe terus gari nunggu 

gajian adong bebekan rekasa nemen Mbak”. 

 

“saya sih hanya lulusan SD Mba, misalnya mau kerja sih kerja apa, 

lah tidak bisa apa-apa, jadinya mencoba beternak itik oh seperti 

Mama, kalau bisa memilih sih Mba lebih baik menjadi pagawai terus 
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tinggal nunggu gajian kalau beternak itik sangat susah Mba” 

(Wawancara, tanggal 27 Maret 2011). 

 

Bapak Wiratno merupakan salah satu peternak itik Desa Pakijangan 

yang juga anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. Bapak Wiratno juga 

hanya lulusan Sekolah Dasar dan bekerja sebagai peternak itik berawal 

dari kerja sebagai pegawai yang ikut orang yang beternak itik dan setelah 

tidak bekerja pada orang tersebut Bapak Wiratno menggunakan 

pengalamanya untuk mencoba beternak itik walaupun dengan modal yang 

sangat terbatas (Hasil wawancara dengan Bapak Wiratno 38 tahun, tanggal 

28 Maret 2011). 

3. Kendala-kendala dalam usaha tani ternak itik 

Modal yang terbatas menjadi salah satu kendala bagi peternak itik 

Desa Pakijangan, sebab dengan modal minim harus tetap menjalankan 

usaha tani ternak itiknya yang memang memerlukan biaya yang tidak 

sedikit. Kendala beternak itik lainnya adalah di saat produksi telur itik 

menurun, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wiratno : 

“ari mangsa rendeng ya uwis lagi mangsa-mangsane susah Mbak, 

endoge paling metune setitik, soale hawane atis dadine bebeke 

arang sing ngendog, tuli ari mangsa baratan ya pada bae bebeke 

pada arang ngendog soale luruh pakan iwak angel, iwak digoleti 

mendi-mendi arang sih Mbak durung maning regane larang, dadine 

keder ora nduwe duit nggo tuku iwak, tuli adong nggo mangan sih 

ana Mbak tapi seanane”. 

 

“kalau musim rendeng (penghujan) ya sudah lagi musim-musimnya 

susah Mbak, telurnya hanya keluar sedikit, karena udaranya dingin 

jadi itiknya jarang yang bertelur, terus kalau musim baratan ya sama 

saja itiknya jarang yang bertelur, soalnya cari pakan ikan susah, ikan 

dicari kemana-mana jarang sih Mbak belum lagi harganya mahal, 

jadi bingung tidak punya uang buat beli ikan, terus kalau makan sih 

ada Mbak tapi seadanya” (wawancara, tanggal 28 Maret2011). 
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Mba Asih juga menuturkan hal yang sama, bahwa kendala dalam 

beternak itik ialah di saat telur itik yang keluar itu sedikit yaitu pada 

musim rendeng dan musim baratan, yang mana pada saat musim baratan 

ikan jarang ditemui dan harganya relatif mahal, tentu hal ini memberatkan 

Mba Asih karena modalnya terbatas dan dapat mengancam kelangsungan 

usaha tani ternak itiknya (wawancara, tanggal 27 Maret 2011). 

4. Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem (KTTI Adem Ayem) 

KTTI Adem Ayem merupakan sebuah perkumpulan peternak itik 

satu-satunya yang ada di Desa Pakijangan yang berdiri di tahun 1995. 

Peternak itik Desa Pakijangan sebagian besar tergabung dalam KTTI 

Adem Ayem, yang mana jumlah seluruh anggota KTTI Adem Ayem 

terhitung 77 orang. Anggota KTTI Adem Ayem tersebut yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 47 orang, sedangkan perempuan berjumlah 30 

orang. 

Gambar 2 di bawah ini adalah lokasi usaha tani ternak itik KTTI 

Adem Ayem, yang letaknya di sepanjang Sungai Pakijangan dengan 

dikelilingi rimbunan pepohonan. 
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Gambar 1 

Lokasi Peternakan KTTI Adem Ayem 

   (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

C. Gambaran Umum Koperasi Ternak Adem Ayem 

Lokasi Sekretariat Koperasi Ternak Adem Ayem terletak di Jln. Raya 

Pakijangan No. 28 Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes. Keberadaan Kantor Sekretariat Koperasi Ternak Adem Ayem 

tepatnya ada di tengah-tengah lingkungan peternakan KTTI Adem Ayem 

yang dekat aliran Sungai Pakijangan, dengan Kantor Sekretariat Koperasi 

Ternak Adem Ayem yang masih satu atap dengan Kantor Sekretariat KTTI 

Adem Ayem tersebut. 
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Gambar 2 

Kantor Sekretariat Koperasi Ternak Adem Ayem 

dan KTTI Adem Ayem 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 1 merupakan Kantor Sekretariat Koperasi Ternak Adem Ayem 

yang lokasinya berada di tengah-tengah wilayah peternakan sehingga 

memudahkan peternak itik Desa Pakijangan untuk menjangkaunya, tanpa 

perlu menggunakan kendaraan untuk menjangkaunya. Koperasi Ternak Adem 

Ayem memiliki tempat pertemuan yang digunakan untuk mengadakan diskusi 

dan musyawarah yang diberi nama gubug temu, yang letaknya berada di 

samping Kantor Sekretariat Koperasi Ternak Adem Ayem dengan situasi 

yang nyaman dan tidak terlalu formal yaitu memang disengaja untuk 

dikondisikan duduk lesahan beralaskan tikar saat diadakan pertemuan 

tertentu. 

1. Sejarah Koperasi Ternak Adem Ayem 

Berdirinya Koperasi Ternak Adem Ayem berawal dari adanya 

Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem (KTTI Adem Ayem) di Desa 
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Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.  KTTI Adem Ayem 

merupakan suatu perkumpulan seluruh peternak itik Desa Pakijangan. 

Sebelum tahun 1995, awalnya masing-masing peternak itik Desa 

Pakijangan lokasi peternakannya terpencar-pencar di seluruh Desa 

Pakijangan, ada yang jauh dari pemukiman dan ada yang dekat dengan 

pemukiman. Lokasi peternakan yang dekat dengan pemukiman membuat 

masyarakat Desa Pakijangan merasa terganggu dan hal ini menuai protes 

dari masyarakat Desa Pakijangan, seperti yang diungkapkan hasil 

wawancara dengan Bapak Rahardjo :  

“Gemiyen sadurunge taun 1995nan lah Mbak, wong Pakijangan 

sing pada bebekan kuwe ning ngendi-endi, mencar-mencar, tuli ana 

sing adoh seko umah ana sing perek karo umah, dadine wong kene 

ana sing ribut soale sing perek karo umah kuwe marakna mambu 

ora enak sih Mbak”. 

 

“Dulu sebelum tahun 1995 Mba, orang Pakijangan yang beternak 

itik itu ada di mana-mana, terpencar-pencar, lalu ada yang jauh dari 

pemukiman ada yang dekat dengan pemukiman, sehingga 

masayarakat sini ada yang meributkan karena yang dekat dengan 

rumah itu membuat bau tidak sedap sih Mba” (wawancara, 1 April 

2011). 

 

Dorongan protes dari masyarakat Desa Pakijangan membuat salah 

satu peternak itik Desa Pakijangan yaitu Bapak Rahardjo mempunyai 

inisiatif untuk mengumpulkan seluruh peternak itik yang ada di Desa 

Pakijangan untuk mendiskusikan agar lokasi peternakannya dijadikan satu 

wilayah yang letaknya jauh dari pemukiman. Terpilihlah lokasi pada lahan 

wedi kengser di Sungai Pakijangan sebagai perkampungan usaha tani 

ternak itik, sehingga seluruh lokasi peternakan dari peternak itik Desa 

Pakijangan terkonsentrasi pada wilayah di sepanjang Sungai Pakijangan. 
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Tahun 1995 peternakan itik Desa Pakijangan yang wilayahnya telah 

terpusat di tepian Sungai Pakijangan memiliki inisiatif untuk membuat 

suatu perkumpulan. Tujuannya agar segala permasalahan yang berkaitan 

dengan peternakan dapat dimusyawarahkan secara bersama-sama. Akhir 

tahun 1995 barulah secara resmi terbentuk perkumpulan peternak itik Desa 

Pakijangan dengan nama Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem atau 

yang biasa disebut dengan KTTI Adem Ayem. Pemberian nama adem 

ayem tersebut atas gagasan dari salah satu peternak itik yaitu Bapak Kasub 

dengan maksud agar kehidupan peternak itik Desa Pakijangan yang 

tergabung dalam KTTI Adem Ayem berlangsung adem ayem sesuai 

dengan namanya, sedangkan yang terpilih menjabat sebagai ketua saat itu 

ialah Rahardjo. (Hasil wawancara dengan Bapak Rahardjo 46 tahun, 

tanggal  1 April 2011) 

KTTI Adem Ayem melihat kondisi minimnya modal atau kesulitan 

keuangan dan adanya ketergantungan akan pinjaman dari tengkulak yang 

dialami oleh peternak itik Desa Pakijangan membuat perlunya diadakan 

diskusi. Masalah tersebut dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh 

seluruh peternak itik Desa Pakijangan yang tergabung dalam KTTI Adem 

Ayem dan Bapak Rahardjo mengusulkan untuk mendirikan sebuah badan 

usaha yaitu koperasi, atas ide dari salah satu temannya, Atmo Suwito 

Rasban. 

Sarjana ekonomi koperasi dari Universitas Islam Indonesia yaitu 

Bapak Atmo Suwito Rasban mengajak seluruh peternak itik Desa 
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Pakijangan yang tergabung dalam KTTI Adem Ayem pada khususnya dan 

peternak itik Desa Pakijangan yang lain pada umumnya untuk bersama-

sama mencoba mendirikan koperasi ternak. Tahun 1999 terbentuklah 

koperasi, yang diberi nama Koperasi Ternak Adem Ayem yang secara 

resmi berdiri pada tanggal 2 Agustus 1999 yang berbadan hukum 

No.17/BH/KDK/11.09/II/1999, dengan ketua koperasi yang terpilih waktu 

itu adalah Atmo Suwito Rasban. 

Bapak Atmo mengungkapkan tujuan awal berdirinya Koperasi 

Ternak Adem Ayem yakni dengan adanya koperasi maka ada 

kemungkinan peternak itik yang menjadi anggota Koperasi Ternak Adem 

Ayem memiliki modal tambahan. Enriques ( dalam Sitio dan TaMba, 

2001:13) memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain 

(to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand in hand), 

sama halnya dengan Koperasi Ternak Adem Ayem, yang berusaha 

menolong satu sama lain atau saling bergandengan tangan antara peternak 

itik Desa Pakijangan dalam KTTI Adem Ayem untuk mencari solusi atas 

kondisi kekurangan modal yang dialami oleh peternak itik Desa 

Pakijangan itu sendiri. Solusi dengan jalan mengadakan usaha dalam 

bidang perkreditan dan dengan harapan adanya kemungkinan tambahan 

modal bagi peternak itik Desa Pakijangan melalui usaha simpan pinjam di 

Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Diharapkan juga koperasi dapat meminimalisasikan kerja tengkulak 

yang dinilai telah merugikan peternak itik Desa Pakijangan, dengan cara 
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Koperasi Ternak Adem Ayem mengambil alih peran tengkulak melalui 

penyediaan usaha dalam bidang perkreditan tersebut. Koperasi Ternak 

Adem Ayem sebagai sebuah badan usaha memiliki visi dan misi, dimana 

visinya ialah Peternak Itik Tangguh, Cerdas, Tangkas, dan Bernas, 

sedangkan misinya adalah Koperasi Ternak Adem Ayem memakmurkan 

dan mensejahterakan peternak (Hasil Wawancara dengan Bapak Atmo 

Suwito Rasban 39 tahun, tanggal 1 April 2011). 

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan 

kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja 

sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka 

kerja sosial atau social framework (Enriques dalam Sitio dan Tamba, 

2001:13). Peternak itik Desa Pakijangan sebagai individu manusia tidak 

dapat melakukan kerjasama sebagai suatu unit tanpa adanya kerjasama 

dari peternak itik Desa Pakijangan lainnya dalam suatu kerangka kerja 

sosial yaitu Koperasi Ternak Adem Ayem yang memiliki tujuan tertentu 

dan visi misi yang menjadi arahnya.  

2. Keanggotaan Koperasi Ternak Adem Ayem 

Hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Ternak Adem Ayem yaitu 

Atmo Suwito Rasban serta peternak itik Desa Pakijangan yang menjadi 

anggota koperasi diantaranya Bapak Wiratno, Bapak Tasori, dan Mba 

Sami Asih mengenai keanggotaan Koperasi Ternak Adem Ayem. Sama 

seperti halnya koperasi pada umumnya yang mana sifat keanggotaan 

Koperasi Ternak Adem Ayem adalah bebas, sukarela, dan terbuka, 
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sehingga peternak itik Desa Pakijangan yang menjadi anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem itu atas dasar kesadaran sendiri dan kebebasan, tanpa 

ada paksaan dari siapapun. Bapak Tasori mengatakan bahwa untuk 

menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem hanya diharapkan 

memiliki itik dan yang paling penting membayar simpanan pokok sebesar 

Rp 100.000,00, senada dengan hasil wawancara Bapak Atmo sebagai 

berikut : 

“yang penting masuk menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem 

tanpa ada paksaan dari siapapun, inisiatif sendiri, terus punya itik 

tapi kalo nggak punya seperti saya ini nggak apa-apa, yang penting 

dia harus menyesuaikan dengan visi misi kita, terus membayar Rp 

100.000,00 sebagai tanda jadi masuk Koperasi Ternak Adem Ayem” 

(wawancara, tanggal 1 April 2011). 

 

Anggota dari Koperasi Ternak Adem Ayem sebagian besar 

merupakan peternak itik Desa Pakijangan yang termasuk dalam anggota 

KTTI Adem Ayem, dan sisanya merupakan masyarakat Desa Pakijangan. 

Koperasi Ternak Adem Ayem saat ini terhitung memiliki 32 anggota, yang 

diketahui bahwa 29 anggota dari Koperasi Ternak Adem Ayem merupakan 

peternak itik Desa Pakijangan dan 3 anggota dari Koperasi Ternak Adem 

Ayem adalah masyarakat Pakijangan yang bekerja sebagai wiraswasta 

yaitu berdagang. Ketiga anggota tersebut ialah Bapak Atmo Suwito 

Rasban, Bapak Fatoni Rokhmah, dan Ibu Darwati. 

Keikutsertaan tiga anggota yang bukan merupakan peternak itik 

Desa Pakijangan tersebut dikarenakan bahwa Bapak Atmo sendiri 

merupakan penggagas utama dalam mendirikan Koperasi Ternak Adem 

Ayem dan kemudian dipilih dan ditunjuk oleh seluruh anggota koperasi 
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untuk menjadi Ketua Koperasi Ternak Adem Ayem. Keikutsertaan Bapak 

Fatoni dan Ibu Darwati sebagai anggota koperasi dikarenakan keduanya 

ditunjuk oleh ketua koperasi dan dianggap berkompeten untuk menjadi 

pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem. Kondisi ini terjadi karena tidak 

ada peternak itik Desa Pakijangan yang bersedia untuk menjadi pengurus 

koperasi, kecuali Bapak Tasori dan Bapak Abdul Jamil.  

“laka sing gelem Mbak, adong nyong ya ora gelem, ora ngerti apa-

apa sih, mending Pak Atmo mbuh Pak Jamil bae sing pinter, nyong 

sih ora usah melu-melu dadi pengurus, wong ngurusi bebekan be 

rekasa nemen laka lirene, apa maning adong ngurusi koperasi neng 

mengko keteteran”. 

 

“tidak ada yang mau Mba, kalau saya juga tidak mau, tidak tahu apa-

apa, lebih baik Pak Atmo atau Pak Jamil saja yang pintar, saya sih 

tidak perlu ikut-ikutan menjadi pengurus, menjalankan usaha tani 

ternak itik saja sudah sangat susah tidak ada jedanya, apa lagi kalau 

saya mengelola koperasi nanti tidak terurus” (hasil wawancara 

dengan Mba Asih 22 tahun, tanggal 2 April 2011). 

 

Peternak itik Desa Pakijangan tidak ada yang mau untuk menjadi 

pengurus koperasi, sehingga susunan kepengurusan Koperasi Ternak 

Adem Ayem tidak pernah mengalami perubahan dan pergantian yang 

terhitung sejak periode 1999 hingga periode 2010. Pergantian pengurus 

tersebut sebenarnya telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Koperasi Ternak Adem Ayem yang menyatakan bahwa 

secara periodik lima tahunsekali dilakukan  pergantian pengurus, namun 

kenyatannya peternak itik Desa Pakijangan tidak ada yang mau menjadi 

pengurus, kecuali Bapak Tasori dan Bapak Abdul Jamil. 

Robert K Merton (dalam Ritzer, 2008:140) mengungkapkan konsep 

nonfunctions atau non fungsi yang didefinisikannya sebagai akibat-akibat 
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yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan, 

sama halnya dengan kepengurusan Koperasi Ternak Adem Ayem yang 

memiliki akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan dengan sistem 

kepengurusan koperasi pada umumnya yaitu tidak berfungsinya 

(nonfunction) pergantian kepengurusan secara periodik yang terjadi dalam 

Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Tidak berfungsinya pergantian kepengurusan secara periodik itu 

disebabkan oleh tidak berfungsinya peternak itik Desa Pakijangan sebagai 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem untuk berkontribusi menjadi 

pengurus koperasi. Peternak itik Desa Pakijangan sebagai anggota 

koperasi sulit sekali untuk diajak berpartisipasi dan aktif dalam 

kepengurusan atau menjadi pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Hakekatnya anggota Koperasi Ternak Adem Ayem tersebut yang memiliki 

koperasi secara bersama-sama, sehingga maju mundurnya koperasi 

tergantung dari keaktifan dan kegiatan anggota-anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem. 

Berikut merupakan susunan kepengurusan Koperasi Ternak Adem 

Ayem : 

  Pengawas :   Fatoni Rokhmah 

  Ketua  :   Atmo Suwito Rasban, SE 

  Sekretaris :   Darwati 

  Bendahara :   Abdul Jamil 

  Manajer :   Tasori 
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         Bagan 2  

                              Struktur Organisasi Koperasi Ternak Adem Ayem 

       (sumber : data diperoleh dari lapangan dan diolah penulis) 
 

Berdasarkan bagan 2 dijelaskan bahwa rapat anggota merupakan 

kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Ternak Adem Ayem, yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memusyawarahkan dan menentukan 

langkah kerja pengurus dalam menjalankan koperasi. Rapat angggota juga 

dapat diadakan bila terdapat sesuatu yang memang perlu untuk 

didiskusikan secara bersama untuk mencapai kata mufakat. Segala sesuatu 

yang telah diputuskan dalam rapat anggota harus ditaati dan dijalankan 

oleh pengurus, pengawas, manager, dan semua anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem. 

Pengurus, pengawas dan manager dipilih dan diberhentikan 

berdasarkan keputusan rapat anggota, yang diambil dari suara terbanyak 

para anggota yang hadir. Setiap anggota Koperasi Ternak Adem Ayem 

memilki hak suara yang sama, sehingga anggota koperasi berperan penting 

dalam pengambilan keputusan atau kata mufakat dalam rapat anggota. 

Rapat anggota 

Pengurus  

Manajer  

Anggota  

Pengawas 
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Koperasi Ternak Adem Ayem melakukan rapat anggota di waktu-

waktu tertentu tergantung dengan kebutuhan, seperti rapat anggota yang 

dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2010 yang membahas mengenai 

Pabrik Pakan Ternak Skala Kecil Adem Ayem (PPTSK Adem Ayem) dan 

tanggal 27 Maret 2011 yang membahas mengenai persetujuan kerjasama 

penelitian salah satu mahasiswa S1 Fakultas Peternakan Universitas 

Diponegoro. Koperasi Ternak Adem Ayem melaksanakan Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) setiap tahun dan biasanya dilaksanakan pada bulan 

Desember atau Januari (hasil wawancara dengan Atmo Suwito Rasban, 

tanggal 1 April 2011). 

Anggota Koperasi Ternak Adem Ayem memiliki hak dan kewajiban 

tertentu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Atmo bahwa kewajiban dari 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem ialah : 

a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok 

merupakan salah satu syarat keanggotaan yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu untuk menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. 

b. Mentaati semua landasan, asas, sendi dasar koperasi yang ditetapkan 

oleh pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan yang 

ditetapkan dalam rapat anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. 

c. Mengikuti jalannya rapat anggota yang diadakan oleh Koperasi Ternak 

Adem Ayem. 

Hak anggota Koperasi Ternak Adem Ayem antara lain berbicara 

dalam setiap rapat anggota untuk mengemukakan usul atau pendapatnya, 
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memilih dan dipilih sebagai pengurus maupun pengawas Koperasi Ternak 

Adem Ayem, meminta diadakan rapat anggota koperasi bila dirasakannya 

perlu untuk membicarakan sesuatu yang penting, mendapat pelayanan 

yang sama sesama anggota Koperasi Ternak Adem Ayem, dan mengawasi 

jalannya organisasi serta usaha Koperasi Ternak Adem Ayem. 

3. Sumber Dana Koperasi Ternak Adem Ayem 

Hasil wawancara dengan Bapak Atmo dan Bapak Tasori berkaitan 

dengan sumber dana atau modal Koperasi Ternak Adem Ayem itu berasal 

dari anggota Koperasi Ternak Adem Ayem, sisa hasil usaha, dan dari 

pihak luar. 

1. Modal dari anggota Koperasi Ternak Adem Ayem sendiri, yang mana 

terdiri dari simpanan-simpanan anggota baik itu dari simpanan pokok, 

simpanan wajib, maupun simpanan sukarela berjangka. Simpanan 

pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama 

besarnya bagi setiap anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. Anggaran 

dasar Koperasi Ternak Adem Ayem telah menetapkan besar simpanan 

pokok yang harus dibayarkan oleh calon anggota yang akan menjadi 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem ialah Rp 100.000,00/orang, 

sedangkan untuk simpanan wajib sebesar Rp 18.000,00/bulan, namun 

untuk simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota setiap akhir 

tahun karena hal ini telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan 

merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem dalam rapat anggota. 



53 
 

 

“simpanan pokoke kuwe Rp 100.000,00 Mbak, adong simpanan 

wajibe kuwe Rp 18.000,00 tuli dibayarna perwulan, tapi adong 

pol-polan taun simpanan wajib kuwe mau olih dijukut kabeh 

Mbak”. 

 

“simpanan pokoknya itu Rp 100.000,00 Mba, kalau simpanan 

wajibnya itu Rp 18.000,00 terus dibayar perbulan, tetapi kalau 

akhir tahun simpanan wajib tadi boleh diambil semua Mba” (hasil 

wawancara dengan Bapak Tasori 39 tahun, tanggal 2 April 2011). 

 

Simpanan sukarela berjangka merupakan simpanan yang dilakukan 

secara sukarela baik jumlahnya maupun jangka waktunya, karena 

jangka waktu pengembaliannya yang sudah diketahui, maka simpanan 

tersebut dapat dijadikan modal Koperasi Ternak Adem Ayem, namun 

pada kenyataanya bahwa peternak itik Desa Pakijangan yang 

merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem tidak ada yang 

pernah melakukan simpanan sukarela berjangka, seperti yang 

diungkapkan Bapak Tasori dalam hasil wawancara berikut : 

“priben pan nabung Mba, lah wong nyong be nggo mangan karo 

makani bebek wis susah, kudu nyilih mana-mene, ora nyong tok 

ding tapi sing bebekan ning kene kabeh ya kaya kuwe, pada bae, 

dadine sing arane simpanan sukarela mau ya ora rasan ngisi”. 

 

“bagaimana mau nabung Mba, lah saya saja buat makan dan 

memberi pakan itik sudah susah, harus meminjam sana-sini, 

bukan hanya saya saja tetapi yang beternak bebek di sini semua 

ya seperti itu, sama saja, sehingga yang namanya simpanan 

sukarela tadi ya tidak pernah mengisi” (wawancara, tanggal 2 

April 2011). 

 

Sesuai dengan kutipan wawancara, anggota Koperasi Ternak Adem 

Ayem tidak ada yang melakukan transaksi simpanan sukarela, karena 

peternak itik Desa Pakijangan seringkali mengalami kesulitan keuangan 

dan dalam kondisi seperti ini tentu saja peternak itik sebagai anggota 
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koperasi merasa keberatan serta tidak mungkin untuk menabung atau 

melakukan simpanan sukarela di Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Kosongya simpanan sukarela yang terjadi di Koperasi Ternak Adem 

Ayem tidak sejalan dengan bidang koperasi yang bergerak dalam 

simpan pinjam, hal ini sesuai dengan konsep Robert K Merton (dalam 

Ritzer, 2008:140) bahwa akibat-akibat yang sama sekali tidak relevan 

dengan sistem yang sedang diperhatikan didefinisikannya sebagai 

nonfunctions atau non fungsi. Kondisi ini menunjukan bahwa salah satu 

bidang layanan simpanan Koperasi Ternak Adem Ayem yaitu simpanan 

sukarela tidak berfungsi atau nonfunction bagi peternak itik Desa 

Pakijangan sebagai anggota koperasi karena tidak pernah melakukan 

simpanan sukarela. Tidak berfungsinya simpanan sukarela sterjadi 

karena tidak berfungsinya peternak itik Desa Pakijangan sebagai 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem untuk mengisi simpanan 

sukarela atau menabung, sebab peternak itik Desa pakijangan merasa 

kesulitan untuk menyisihkan uangnya guna menabung di koperasi. 

2. Modal dari penyisihan sisa hasil usaha, diperoleh setiap akhir tahun 

setelah Koperasi Ternak Adem Ayem mengadakan perhitungan laba 

rugi akan diketahui sisa hasil usaha atau keuntungan bersih dan 

berdasarkan anggaran dasar yang telah ditentukan Koperasi Ternak 

Adem Ayem bahwa 25% dari sisa hasil usaha itu harus disisihkan dan 

dimasukkan ke dalam uang cadangan dan uang cadangan tersebut dapat 

digunakan sebagai modal Koperasi Ternak Adem Ayem. 
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3. Modal dari pinjaman pihak luar sangat dibutuhkan oleh Koperasi 

Ternak Adem Ayem, karena kalau hanya mengandalkan modal sendiri 

atau modal dari dalam koperasi saja itu tidak cukup. Modal yang 

berasal dari Koperasi Ternak Adem Ayem itu hanya mencukupi untuk 

kelangsungan dua usaha koperasi yaitu usaha penyediaan pakan ternak  

itik dan usaha penyediaan mesin penggiling ikan, sedangkan untuk 

usaha pelayanan pinjaman atau kredit untuk peternak itik yang 

merupakan anggota koperasi itu tidak bisa terpenuhi, dikarenakan 

dalam hal ini Koperasi Ternak Adem Ayem mengalami kekurangan 

modal. Cara untuk mengatasi kekurangan modal tersebut Koperasi 

Ternak Adem Ayem berusaha mencari pinjaman dari pihak luar seperti 

Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Kabupaten Brebes, serta dari pihak bank (hasil 

wawancara dengan Atmo Suwito Rasban, tanggal 1 April 2011). 

 

D. Fungsi Koperasi Adem Ayem bagi Peternak Itik Desa Pakijangan 

1. Latar belakang peternak itik Desa Pakijangan menjadi anggota 

Koperasi Ternak Adem Ayem 

Modal yang terbatas mempengaruhi kelangsungan peternakan. 

Tanpa modal peternak itik Desa Pakijangan akan mengalami kesulitan 

dalam menjalankan usaha tani ternak itiknya, dimana tidak bisa membeli 

bebek bayah (itik betina muda yang berumur sekitar 6-7 bulan yang siap 

bertelur) atau meri (itik yang baru berumur 3 minggu) untuk regenerasi 
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usaha tani ternak itiknya dan tidak bisa membeli pakan itik berupa ikan 

atau siput laut di saat musim baratan, dikarenakan harganya yang 

cenderung mahal. 

Situasi ini membuat banyak peternak itik yang seringkali mengalami 

kesulitan dalam hal keuangan, hal ini membuat peternak itik berusaha 

mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pakan dan mempertahankan 

kelangsungan peternakannya. Dorongan untuk memperoleh pinjaman itu 

telah membuat Ibu Rumiah tertarik untuk masuk menjadi anggota 

Koperasi Ternak Adem Ayem, dengan harapan bila telah menjadi anggota 

bisa mendapatkan kredit atau pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem. 

“angger ora melu koperasi kan ora rasan utangan Mbak, dadine 

nyong melu bae lah, pinakane kanggo imbuh-imbuhan, mendinglah 

Mbak nggo tuku bebek bayah mbuh tuku meri adong ora ya nggo 

makani bebek”. 

 

“misalnya tidak ikut koperasi kan tidak merasakan pinjaman Mbak, 

jadi saya ikut saja lah, sehingga buat tambahan, lumyanlah Mbak 

buat beli bebek bayah atau meri kalau tidak ya buat ngasih makan 

itik” (hasil wawancara dengan Ibu Rumiah, tanggal 28 Maret 2011). 

 

Latar belakang adanya dorongan untuk mendapatkan tambahan 

modal atau suntikan dana yang diungkapkan oleh Ibu Rumiah tadi 

dirasakan juga oleh Mba Asih yang mengatakan bahwa awalnya ikut 

Koperasi Ternak Adem Ayem karena ajakan dari ibunya yaitu Ibu Taryem 

dan adanya harapan juga bahwa setidaknya dengan menjadi anggota 

Koperasi Ternak Adem Ayem dapat membantu modal usaha tani ternak 

itiknya yang baru saja Mba Asih rintis di tahun 2007 (hasil wawancara 

dengan Mba Asih, tanggal 27 Maret 2011). 
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Merton (dalam Ritzer, 2009:23), menyatakan bahwa fungsi manifes 

adalah fungsi yang diharapkan (itended), sehingga sesuai dengan konsep 

bahwa Peternak itik Desa Pakijangan memiliki harapan dengan menjadi 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem bisa mendapatkan pinjaman atau 

tambahan modal untuk usaha tani ternak itik miliknya.  

2. Fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi Peternak Itik Desa 

Pakijangan 

Hasil pengamatan dan wawancara dengan Bapak Atmo Suwito 

Rasban dan Bapak Tasori mengenai fasilitas dan usaha yang ditawarkan 

oleh Koperasi Ternak Adem Ayem kepada peternak itik Desa Pakijangan 

pada umumnya dan pada khususnya yang menjadi anggota koperasi 

diantaranya ialah usaha penyediaan pakan ternak  itik, usaha penyediaan 

mesin penggiling ikan, usaha penyediaan pabrik pakan ternak skala kecil, 

dan usaha dalam bidang perkreditan atau pinjaman. 
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a. Fasilitas gubug temu 

           

      Gambar 3 

          Gubug Temu 

              (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 3 merupakan gubug temu, yaitu tempat pertemuan 

peternak itik Desa Pakijangan sebagai anggota KTTI Adem Ayem dan 

juga anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. Tempat duduk yang 

berupa lesehan beralaskan tikar dan dikelilingi oleh potongan-potongan 

bambu yang memiliki interval tertentu, sehingga silir angin sesekali 

berhembus mengurangi panas teriknya matahari di salah satu wilayah 

pantai utara itu dan terciptalah suasana yang nyaman serta santai 

walaupun terkadang hembusan angin meniupkan bau khas peternakan 

itik saat pertemuan rapat anggota di kala itu pada tanggal 27 Maret 

2011 pukul 09.00 WIB. Rapat anggota yang membahas mengenai 

persetujuan kerjasama penelitian salah satu mahasiswa S1 Fakultas 
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Peternakan Universitas Diponegoro dan penulis secara kebetulan diajak 

untuk ikut duduk bersilah di gubug temu tersebut (hasil observasi, 

tanggal 27 Maret 2011). 

“.....ari ana kumpulan kaya kiye mbuh pan ngomongna apa mbuh 

apa ya biasane emang kumpule ning kene Mbak, masalah apa 

bae lah kuwe dirembug bareng-bareng ning kene, adong rapat 

anggota mbuh rapat anggota tahunan be dirembug ning gubug 

temu Mbak, tuli adong ning kene rasane sante trus ora sepaneng, 

kadang be pada ngejag guyonan kaya kie lah Mbak”. 

  

“.....kalau ada kumpulan seperti ini atau mau membicarakan apa 

saja ya biasanya memang kumpulnya di sini Mba, masalah apa 

saja lah itu dimusyawarahkan bersama-sama di sini, saat rapat 

anggota atau rapat anggota tahunan juga dimusyawarahkan di 

gubug temu Mba, terus kalau di sini rasanya santai terus tidak 

tegang, terkadang juga pada ngajak bercanda seperti ini lah Mba” 

(wawancara dengan Mba Asih, tanggal 27 Maret 2011). 

 

Merton menggunakan istilah fungsi untuk merujuk konsekuensi 

yang menguntungkan dari tindakan manusia. Fungsi membantu 

mempertahankan kesetimbangan suatu kelompok atau masyarakat atau 

sistem sosial (Henslin, 2007:17), seperti halnya gubug temu yang 

berfungsi atau fungsional bagi peternak itik Desa Pakijangan yang 

merujuk pada konsekuensi yang menguntungkan yaitu sebagai tempat 

untuk mengadakan rapat anggota maupun RAT atau tempat 

musyawarah dan setiap anggota Koperasi Ternak Adem Ayem bebas 

berbicara, berpendapat serta berinteraksi. Gubug temu juga berfungsi 

membantu mempertahankan keseimbangan suatu kelompok yakni 

terjalinnya hubungan yang baik antar sesama anggota dan pengurus 

Koperasi Ternak Adem Ayem. 
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Merton (dalam Ritzer, 2009:23), menyatakan bahwa fungsi 

manifes adalah fungsi yang diharapkan (itended), sehingga sesuai 

dengan konsep bahwa gubug temu memiliki fungsi manifes yang 

diharapkan dapat menjadi tempat diskusi dan musyawarah di saat rapat 

anggota maupun RAT bagi peternak itik Desa Pakijangan sebagai 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Gubug temu sangat berfungsi bagi peternak itik Desa Pakijangan 

yang merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem, dimana setiap 

anggota bebas berbicara dan berpendapat serta berinteraksi dengan 

sesama anggota koperasi lainnya maupun dengan pengurus Koperasi 

Ternak Adem Ayem. Hubungan antar sesama anggota koperasi maupun 

antara anggota dengan pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem terjalin 

sangat baik dan dekat. Terlihat dari hasil observasi yang penulis 

lakukan bahwa di sela-sela waktu rapat anggota tanggal 27 maret 2011 

tersebut para anggota koperasi dan pengurus Koperasi Ternak Adem 

Ayem sesekali terlihat bercanda dan tampak senyuman tergambar di 

bibir serta wajah sebagian besar peternak itik yang hadir, bahkan ada 

yang tertawa lepas saat itu. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut sesuai dengan konsep 

Merton (dalam Ritzer, 2009:23), yang mengungkapkan bahwa fungsi 

laten adalah fungsi yang tidak diharapkan, dalam hal ini Koperasi 

Ternak Adem Ayem memiliki fungsi laten diantaranya : 
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1) Peternak itik Desa Pakijangan yang menjadi anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem secara tidak disadari telah belajar berbicara di 

depan umum dan belajar mengemukakan pendapat, yang mana hal 

ini diperoleh dari kebiasaan Koperasi Ternak Adem Ayem yang 

selalu mengadakan rapat anggota sehingga peternak itik Desa 

Pakijangan yang menjadi anggota koperasi sudah terbiasa untuk 

berbicara di depan umum dan terbiasa untuk mengemukakan 

pendapatnya. 

2) Memperkuat kolektifitas dan keakraban antar peternak itik Desa 

Pakijangan yang menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem, 

dimana keakraban itu terlihat dari rutinitas Koperasi Ternak Adem 

Ayem melaksanakan rapat anggota yang menjadikan hubungan di 

antara peternak itik terjalin baik, dekat, dan akrab serta bila terdapat 

suatu permasalahan atau sesuatu yang perlu untuk didiskusikan maka 

peternak itik yang menjadi anggota koperasi akan segera 

mengadakan rapat anggota, dan hal inilah yang membuktikan 

kuatnya kolektifitas di antara peternak itik Desa Pakijangan. 

b. Usaha penyediaan pakan ternak  itik 

Usaha penyediaan pakan ternak itik dari Koperasi Ternak Adem 

Ayem sangat membantu peternak itik Desa Pakijangan baik itu yang 

merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem maupun peternak 

itik Desa Pakijangan lainnya yang bukan anggota koperasi yang 
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melakukan transaksi pembelian pakan ternak itik di Koperasi Ternak 

Adem Ayem. 

“Koperasi Ternak Adem Ayem kuwe ngedol pakan bebek Mbak, 

kaya ijoan, bekatul, karo loyang, dadine ora pada susah-susah 

luruh mbuh tuku ning njaba, sing nyanding perek ning kene be 

ana”. 

 

“Koperasi Ternak Adem Ayem itu menjual pakan itik, seperti 

ijioan (kangkung atau enceng gondok), bekatul, dan loyang (nasi 

aking), sehingga tidak perlu repot untuk mencari atau beli di luar, 

yang terjangkau dekat di sini juga ada” (wawancara dengan 

Bapak Tasori, tanggal 2 April 2011). 

 

Usaha penjualan atau penyediaan pakan ternak itik di Koperasi 

sangat membantu peternak itik Desa Pakijangan. Jarak yang dekat dan 

terjangkau dengan lokasi peternakan yaitu berada di tengah-tengah 

lokasi peternakan KTTI Adem Ayem lebih memudahkan peternak itik 

Desa Pakijangan melakukan transaksi pembelian pakan ternak itik 

tanpa harus membeli dan mencarinya di luar.  

“adong luruh ijoan dhewek kuwe repot Mbak, ana maring sawah 

mbuh ning karangan. Adong loyang ya kudu nunggu wong 

ideran, kesuwen. Trus ari tuku bekatul ya adoh nemen kudu 

numpak elep mbuh motor maring resmil, iya sih murah tapi mung 

kacek Rp 200,00. Tuli pagene ning koperasi kan wis ana kabeh 

telu-telune, dadine ringkes ora kakeyen reka maring endi-endi”. 

 

“kalau menacari ijoan sendiri itu repot Mba, ada ke sawah atau di 

pekarangan. Kalau loyang ya harus menunggu orang jualan 

keliling, kelamaan. Lalu kalau beli bekatul ya jauh sekali harus 

naik elep (bus kecil) atau motor ke resmil, iya sih murah tetapi 

hanya selisih Rp 200,00. Kemudian kalau di koperasi kan 

semuanya sudah ada tiga-tiganya, sehingga praktis tidak banyak 

merepotkan kemana-mana”. (wawancara dengan Mba Asih, 

tanggal 2 April 2011 )  

 

Harga bekatul di koperasi Ternak Adem Ayem yaitu Rp 1.500/kg 

dibandingkan dengan harga bekatul yang dibeli di resmil yaitu Rp 
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1.300/kg tidak terlalu dipermasalahkan oleh peternak itik Desa 

Pakijangan, karena menganggap hanya selisih sedikit dan di Koperasi 

Ternak Adem Ayem selain bekatul juga sudah disediakan ijoan dan 

loyang, sehingga hal ini mempermudah dan menguntung peternak itik 

Desa Pakijangan tanpa harus repot menavari dan membelinya di luar 

lokasi peternakan. 

Sesuai dengan konsep Merton (dalam Henslin, 2007:17) bahwa 

usaha penjualan pakan ternak itik tersebut berfungsi atau fungsional, 

yang merujuk pada konsekuensi menguntungkan bagi peternak itik 

Desa Pakijangan yang berguna memenuhi kebutuhan pakan ternak itik, 

selain itu peternak itik Desa Pakijangan juga tidak perlu susah payah 

untuk keluar guna mencari dan membeli pakan ternak itik. 

Merton (dalam Ritzer, 2009:23), menyatakan bahwa fungsi 

manifes adalah fungsi yang diharapkan (itended), sesuai dengan konsep 

tersebut usaha penyediaan pakan ternak itik dari Koperasi Ternak Adem 

Ayem memiliki fungsi manifes yakni diharapkan dapat membantu 

memenuhi kebutuhan pakan bagi usaha tani paternak itik Desa 

Pakijangan. 

c. Usaha penyediaan mesin penggiling ikan 

Usaha penyediaan mesin penggiling ikan sangat dirasakan 

manfaatnya bagi peternak itik Desa Pakijangan yang merupakan 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem ataupun peternak itik Desa 

Pakijangan lainnya yang bukan merupakan anggota koperasi. Fasilitas 
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mesin penggiling ikan yang disediakan oleh Koperasi Ternak Adem 

Ayem dirasakan sangat mempermudah dan membantu peternak itik 

Desa Pakijangan dalam proses pengolahan ikan untuk menghasilkan 

gilingan ikan yang lembut guna menjadi campuran pakan ternak itik.              

               

               Gambar 4 

               Aktifitas Peternak Itik Desa Pakijangan Menggiling Ikan 

                  Bersama Tenaga Kerja Koperasi 

                  (sumber : dokumentasi pribadi) 
 

Ibu Taryem mengungkapkan bahwa adanya mesin penggiling 

ikan dan sekaligus adanya jasa pekerja yang bertugas menggiling ikan 

yang telah disediakan oleh koperasi tersebut sangat membantunya dan 

mempermudah pekerjaannya, karena hanya tinggal membayar serta 

menaruh ikan di tempat penggilingan, kemudian sambil menunggu hasil 

gilingannya Ibu Taryem melanjutkan pekerjaannya di tempat 

peternakan miliknya (hasil wawancara dengan Ibu Taryem 40 tahun, 

tanggal 3 April 2011). 

Usaha penyediaan mesin penggiling ikan tersebut oleh koperasi 

sangat berfungsi atau fungsional bagi peternak itik Desa Pakijangan 
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sesuai dengan konsep Merton (dalam Henslin, 2007:17), sebab tanpa 

harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli mesin penggiling ikan 

dan tanpa harus repot menggiling sendiri ikannya, koperasi telah 

menyediakan jasa pekerja yang bertugas menggilingkan ikan, sehingga 

hal ini menguntungkan, mempermudah dan membantu peternak itik 

Desa Pakijangan dalam persoalan pengolahan pakan ternak itik. 

Selanjutnya sesuai dengan konsep Merton (dalam Ritzer, 2009:23) 

bahwa usaha mesin penggiling ikan yang disediakan Koperasi Ternak 

Adem Ayem memiliki fungsi manifes yaitu dapat membantu dan 

mempermudah peternak itik Desa Pakijangan dalam hal pengolahan 

atau penggilingan pakan ternak itik miliknya. 

d. Usaha penyediaan pabrik pakan ternak skala kecil 

Pabrik Pakan Ternak Skala Kecil Adem Ayem (PPTSK Adem 

Ayem) secara resmi didirikan tahun 2010 oleh Koperasi Ternak Adem 

Ayem. PPTSK Adem Ayem dibangun dengan tujuan untuk membantu 

peternak itik Desa Pakijangan dalam mengolah pakan ternak itik yaitu 

jagung, bekatul, ikan, kepala udang, dan ijioan utuk dijadikan pelet. 

PPTSK Adem Ayem memiliki berbagai fasilitas yang telah disediakan 

oleh Koperasi Ternak Adem Ayem yang berasal dari bantuan modal 

atau hibah Dinas Peternakan Kabupaten Brebes. Fasilitas-fasilitas 

tersebut ialah mesin mixer, mesin pelet, mesin tepungan, mesin 

penghantar, timbangan kodok, gerobag, sekop, mesin jahit karung, pring 

iwak, dan tempat penjemuran ikan dan kepala udang. 
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“...lah mbuh Mbak, awit Mbangun pabrik gilingan pure nyampe 

saprene ora jelas, laka modal sih, koperasi ora gableg duit, 

dadine ya pabrike ora tau jalan anjog saprene”. 

 

...lah tidak tahu Mba, semenjak membangun pabrik pengilingan 

peletnya sampai sekarang tidak jelas, tidak ada modal sih, 

koperasi tidak punya uang, sehingga pabriknya tidak pernah jalan 

atau berproduksi sampai sekarang “ (hasil wawancara dengan 

Mba Asih, tanggal 27 Maret 2011). 

  

Perihal tidak berproduksinya PPTSK Adem Ayem dikonfirmasi 

oleh Bapak Atmo Suwito Rasban,  bahwa sejak PPTSK Adem Ayem 

berdiri hingga sekarang ini belum pernah berproduksi untuk 

mengasilkan pelet pakan ternak itik, sama halnya seperti yang 

dijelaskan Mba Asih kalau Koperasi Ternak Adem Ayem dalam hal ini 

mengalami kekurangan modal, seperti penulis telah jelaskan di atas 

bahwa modal yang dari dalam Koperasi Ternak Adem Ayem itu hanya 

mencukupi untuk kelangsungan dua usaha koperasi yaitu usaha 

penyediaan pakan ternak  itik dan usaha penyediaan mesin penggiling 

ikan. 

Koperasi Ternak Adem Ayem tidak memiliki modal yang cukup 

untuk menjalankan usaha ini yaitu untuk membeli bahan baku yang 

dibutuhkan dan terutama untuk menggaji pekerja atau karyawan yang 

jumlahnya tidak sedikit yang bertugas dalam mengolah pakan ternak 

itik menjadi pelet. Bangunan PPTSK Adem Ayem yang telah tegak 

berdiri ternyata belum bisa memberikan manfaat kepada peternak itik 

Desa Pakijangan (hasil wawancara, tanggal 1 April 2011). 

 



67 
 

 

                  

     Gambar 5 

                PPTSK Adem Ayem 

                (sumber : dokumentasi pribadi) 
 

Gambar 5 memperlihatkan kesamaan dengan hasil observasi yang 

penulis lakukan selama penelitian dari tanggal 26 Maret hingga 26 

April 2011, yang mendukung data hasil wawancara sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa di area PPTSK Adem Ayem itu sepi tidak ada 

aktifitas apapun yang terlihat dan tidak ada tenaga kerja di sekitarnya 

serta pintu PPTSK Adem Ayem selalu dalam keadaan tertutup serta 

terkunci. 

Merton mengungkapkan konsep nonfunctions atau non fungsi 

yang didefinisikannya sebagai akibat-akibat yang sama sekali tidak 

relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan (Ritzer, 2008:140), 

sama halnya dengan PPTSK Adem Ayem yang non fungsi atau tidak 

berfungsi bagi peternak itik Desa Pakijangan pada umumnya dan 

peternak itik Desa Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem pada khususnya. 
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e. Usaha bidang perkreditan atau pinjaman 

Koperasi Ternak Adem Ayem memiliki kegiatan usaha dalam 

bidang perkreditan atau pinjaman untuk keperluan peternak itik Desa 

Pakijangan sebagai anggota koperasi. Pinjaman dalam bentuk uang atau 

berupa bebek bayah sangat dibutuhkan oleh peternak itik Desa 

Pakijangan. Mengingat bahwa peternak itik Desa Pakijangan termasuk 

dalam kategori kelas peternak itik menengah ke bawah, yang mana 

dengan modal yang terbatas harus tetap menjalankan dan 

mempertahankan kelangsungan usaha tani ternak itik miliknya sehingga 

sangat membutuhkan pinjaman. 

Bapak Samir menjelaskan saat mendapatkan pinjaman dari 

Koperasi Ternak Adem Ayem setidaknya sedikit banyak dapat 

membantu membiayai usaha tani ternak itiknya, tanpa pinjaman Bapak 

Samir merasakan kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya tersebut karena keterbatasan modal yang dirasakannya, 

terutama modal untuk membeli itik baru, guna regenerasi itu 

membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

“melu koperasi eben bisa kanggo nambah modal Mbak, eben olih 

utangan, soale duit sing ditokna nggo tuku bebek maning kuwe 

ora secuil adong bebeke wis pada afkir kabeh,....”. 

  

“ikut koperasi supaya bisa untuk menambah modal Mbak, supaya 

dapat pinjaman, karena uang yang dikeluarkan untuk beli itik lagi 

itu tidak sedikit kalau itiknya sudah afkir (berumur tua) 

semua,...”(hasil wawancara dengan Bapak Samir pada tanggal 26 

Maret 2011). 
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Hasil wawancara dengan Ibu Taryem salah satu peternak itik 

Desa Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi Ternak Adem 

Ayem juga mengungkapkan bahwa pinjaman dari Koperasi Ternak 

Adem Ayem sangat diperlukan untuk tambahan modal (wawancara, 

tanggal 28 Maret 2011). 

Merton (dalam Ritzer, 2009:23), menyatakan bahwa fungsi 

manifes adalah fungsi yang diharapkan (itended), sehingga sesuai 

dengan konsep bahwa Peternak itik Desa Pakijangan memiliki harapan 

dengan mendapatkan pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem 

dapat menjadi tambahan modal untuk kelangsungan dan regenerasi 

usaha tani ternak itik miliknya (fungsi finansial). 

Usaha peminjaman yang dimiliki oleh Koperasi Ternak Adem 

Ayem yang telah memberikan kontribusi finansial pada peternak itik 

Desa Pakijangan baru dapat memberikan pinjaman sebanyak tiga kali. 

Peminjaman di koperasi juga memiliki beberapa syarat dan berbagai 

kelebihan serta kekurangan, diantaranya dijelaskan sebagai berikut : 

1) Syarat Peminjaman di Koperasi Ternak Adem Ayem 

Syarat meminjam di Koperasi Ternak Adem Ayem 

diungkapkan melalui penuturan Bapak Wiratno berikut ini : 

“syarate ngutang ning koperasi kudu dadi anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem disit, tuli kudu nduwe sertifikat tanah 

mbuh umah ari ora ya BPKB sing taune enom, tahun 2000 

menduwur lah, tuli dideleng utangan sing gemiyen lancar apa 

orane.....”. 

 

“syaratnya minjam di koperasi harus jadi anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem dulu, lalu harus punya sertifikat tanah 



70 
 

 

atau rumah kalau tidak ya BPKB yang tahunnya muda, tahun 

2000 ke atas lah, kemudian dilihat hutang yang dahulu lancar 

atau tidak” (wawancara, tanggal 28 Maret 2011). 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Atmo Suwito Rasban 

menjelaskan kalau Koperasi Ternak Adem Ayem memang 

menentukan syarat atau jaminan dalam memberikan pinjaman pada 

anggotanya yaitu peternak itik Desa Pakijangan. Kondisi ini terjadi 

dikarenakan pinjaman yang diberikan pada anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem tersebut merupakan modal dari pinjaman yang 

didapatkan dari pihak luar seperti Dinas Peternakan Kabupaten 

Brebes, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Brebes, serta dari 

pihak bank, sehingga harus ada jaminannya, sebab itu bukan dari 

dalam koperasi tetapi pinjaman dari pihak luar yang memiliki resiko 

besar. 

Modal dari pinjaman pihak luar sangat dibutuhkan oleh 

Koperasi Ternak Adem Ayem, karena kalau hanya mengandalkan 

modal sendiri atau modal dari dalam koperasi saja itu tidak cukup. 

Modal yang berasal dari Koperasi Ternak Adem Ayem itu hanya 

mencukupi untuk kelangsungan dua usaha koperasi yaitu usaha 

penyediaan pakan ternak  itik dan usaha penyediaan mesin 

penggiling ikan, sedangkan untuk usaha pelayanan pinjaman atau 

kredit itu tidak bisa terpenuhi, dikarenakan dalam hal ini Koperasi 

Ternak Adem Ayem mengalami kekurangan modal. Cara untuk 

mengatasi kekurangan modal tersebut Koperasi Ternak Adem Ayem 
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berusaha mencari pinjaman dari pihak luar seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

2) Pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem kepada Peternak Itik 

Desa Pakijangan 

Bapak Atmo menjelaskan bahwa Koperasi Ternak Adem 

Ayem baru terhitung hanya dapat memberikan tiga kali pinjaman 

kepada peternak itik Desa Pakijangan sebagai anggota Koperasi 

Ternak Adem Ayem. Pertama berupa uang yang merupakan bantuan 

pinjaman bergulir dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Brebes, 

yang kedua berupa bebek bayah yang merupakan bantuan pinjaman 

dari Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, dan yang ketiga berupa 

uang juga yang merupakan bantuan pinjaman dari salah satu bank 

swasta di Kabupaten Brebes (hasil wawancara dengan Atmo Suwito 

Rasban, tanggal 1 April 2011). 

Pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem yang pertama 

berasal dari dana pinjaman Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Brebes berupa uang yang diberikan pada peternak itik Desa 

Pakijangan yang menjadi anggota koperasi. 

“lagi kae nyong olih utangan Rp 3.000.000,00 Mba, anakane 

Rp 150.000,00, tuli adong nyaure kuwe nganggo endog Mba, 

setor ning koperasinan saben dina 10 endog nyampe utange 

pudhat, ning koperasinan rega endog kuwe pasti kacek Rp 

50,00 lah Mbak karo rega pasaran, tuli adong sauran miki 

luwih ya dibalekna ning nyong maning”. 

  

“waktu itu saya dapat pinjaman Rp 3.000.000,00 Mba, anakane 

Rp 150.000,00, lalu kalau melunasinya itu pake telur Mba, 

setor di koperasi setiap hari 10 telur sampai hutangnya selesai, 
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di koperasi harga telur itu pasti selisih Rp 50,00 lah Mba sama 

harga pasar, kemudian kalau pelunasan tadi lebih ya 

dikembalikan lagi ke saya.” (hasil wawancara dengan Ibu 

Taryem, tanggal 3 April 2011). 

 

Mba Asih mengungkapkan bahwa Koperasi Ternak Adem 

Ayem pernah memberikan pinjaman ke peternak itik Desa 

Pakijangan yang merupakan anggota koperasi yaitu berupa bebek 

bayah sejumlah 200 itik dan peternak itik yang melakukan pinjaman 

itu harus mengembalikan sejumlah 210 itik, dimana tata cara 

pengembaliannya dilakukan dengan cara peternak itik yang terkait 

menyetorkan 20 telur setiap hari ke Koperasi Ternak Adem Ayem 

dan harga satu telur di koperasi selisih Rp 50,00 dengan harga pasar. 

Bila uang pengembaliannya lebih maka akan dikembalikan lagi oleh 

koperasi kepada peternak itik tersebut. Pinjaman yang berupa bebek 

bayah tadi merupakan pinjaman kedua yang diberikan Koperasi 

Ternak Adem Ayem pada anggotanya, yang mana berasal dari 

bantuan pinjaman Dinas Peternakan Kabupaten Brebes. (wawancara, 

tanggal 27 Maret 2011) 

Pinjaman ketiga yang diberikan Koperasi Ternak Adem Ayem 

kepada peternak itik Desa Pakijangan ialah berupa uang yang berasal 

dari dana pinjaman salah satu bank swasta di Kabupaten Brebes. 

“.....pada bae Mbak, sing terakhir wingi ya olihe Rp 

3.000.000,00 saben uwong, trus nyaure ya Rp 3.150.000,00 

nganggo endog sadina 10, rega endoge ya tetep kacek Rp 

50,00 karo rega pasaran”. 

 

“.....sama saja Mbak, yang terakhir kemarin ya dapatnya Rp 

3.000.000,00 setiap orang, terus nglunasinya ya Rp 
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3.150.000,00 pake telur sehari 10, harga telurnya ya tetap 

selisih Rp 50,00 dengan harga pasar”(wawancara dengan Ibu 

Taryem, tanggal 3 April 2011). 

 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Taryem bahwa 

uang pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem yang ketiga itu 

sama dengan pinjaman yang pertama baik itu jumlah pinjamannya 

maupun tata cara pengembaliannya, hanya saja pinjaman yang ketiga 

ini berasal dari bank swasta berbeda dengan pinjaman yang pertama 

yang berasal dari dana pinjaman Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Brebes. 

Ketiga pinjaman yang telah diberikan Koperasi Ternak Adem 

Ayem tersebut sangat bermanfaat bagi peternak itik Desa Pakijangan 

yang merupakan anggota koperasi. 

“duit utangan saka koperasi kuwe dienggo tuku bebek bayah 

adong ora meri Mbak, tapi adong meri kudu dingon dhewek 

Mbak anjog umure 6 wulan nembe digawa mene, kudu gelem 

repot, tapi adong bebek bayah sih kepenak gari nunggu 

ngendog tok, tapi ya kuwe larang, dadine nyong biasane luwih 

milih nggo tuku meri bae, tuli mengko turahane nggo tuku 

pakan bebek Mbak”. 

 

“uang pinjaman dari koperasi itu dipakai beli bebek bayah 

kalau tidak meri Mba, tetapi kalau meri harus dipangon sendiri 

Mba sampai umurnya 6 bulan baru dibawa kesini, harus mau 

repot, tetapi kalau bebek bayah sih enak tinggal nunggu 

bertelur saja, tetapi ya itu mahal, jadi saya lebih memilih untuk 

beli meri saja, lalu nanti sisanya untuk beli pakan itik Mba” 

(wawancara dengan Bapak Wiratno, tanggal 28 Maret 2011). 

 

Hampir senada dengan Bapak Wiratno bahwa Mba Asih juga 

menggunakan pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem untuk 

membeli meri dan sisanya bisa dibelikan pakan ternak itik, seperti 
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ikan, kepala udang, sumpil (siput kecil), bekatul, loyang, ataupun 

ijoan (wawancara, tanggal 27 Maret 2011). 

Merton menggunakan istilah fungsi untuk merujuk 

konsekuensi yang menguntungkan dari tindakan manusia. Fungsi 

membantu mempertahankan kesetimbangan suatu kelompok atau 

masyarakat atau sistem sosial (Henslin, 2007:17). Sesuai dengan 

konsep Merton bahwa pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem 

baik yang berupa bebek bayah atau berupa uang berfungsi atau 

fungsional bagi peternak itik Desa Pakijangan yang merupakan 

anggota koperasi. Pinjaman yang berupa bebek bayah secara 

langsung berfungsi untuk regenerasi usaha tani ternak itik, 

sedangkan pinjaman yang berupa uang berfungsi juga untuk 

regenerasi usaha tani ternak itik dan untuk membeli pakan itik. 

Pinjaman tersebut berfungsi membantu mempertahankan 

keseimbangan peternak itik Desa Pakijangan dalam menjalankan 

usaha tani ternak itik miliknya. 

3) Kelebihan dan Kekurangan Peminjaman di Koperasi Ternak Adem 

Ayem 

Koperasi Ternak Adem Ayem sejak berdiri di tahun 1999 

hingga sekarang terhitung hanya dapat memberikan pinjaman kepada 

peternak itik Desa Pakijangan sebagai anggotanya sebanyak tiga 

kali. Bapak Samir mengungkapkan mengenai kekurangan Koperasi 

Ternak Adem Ayem terkait dengan rentang waktu yang lama dalam 
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menunggu pinjaman yang akan dibagikan oleh koperasi dan 

kekurangan-kekurangan Koperasi Ternak Adem Ayem lainnya 

terkait dengan pinjaman sebagai berikut: 

“adong pan ngutang ning koperasi kudu ngenteni dana cair 

ndisit, dadine nembe olih utangan kuwe suwe Mba, taun kiye 

be dana pan cair tapi ka sampe saprene durung ana abane 

maning Mbak, tuli ya adong pan ngutang ning koperasi 

gedhene samono bae wis dipatoki ndisit ora olih luwih, tuli 

kudu ana jaminane keding, durung maning ana bungane, tapi 

mendinglah Mbak sing penting rasan utangan”. 

 

“kalau mau meminjam di koperasi harus menunggu dana cair 

dulu, sehingga baru dapat pinjaman itu lama Mba, tahun ini 

saja dana mau cair tetapi sampai sekarang belum ada kabar lagi 

Mba, lalu ya kalau mau meminjam di koperasi besarnya selalu 

sama saja sudah ditentukan dahulu tidak bisa lebih, kemudian 

harus ada jaminannya juga, belum lagi ada bunganya, tetapi 

lumayanlah Mba yang penting merasakan pinjaman” 

(wawancara, tanggal 26 Maret 2011). 

 

Kekurangan peminjaman di Koperasi Ternak Adem Ayem 

tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh Bapak Samir, karena yang 

penting baginya bisa mendapatkan pinjaman untuk tambahan modal 

bagi kelangsungan usaha tani ternak miliknya. Selain beberapa 

kekurangan Koperasi Ternak Adem Ayem tersebut, peternak itik 

Desa Pakijangan juga merasakan kelebihannya seperti yang 

dituturkan oleh Mba Asih berikut ini: 

“.....lumayanan Mbak, tuli kan ning koperasi nyaure enteng, 

paling sadina sapuluh, ora krasa abot, adong pas lagi utangan 

bebek bayah be mendinglah Mbak, lah wong sadina nyaure 

rong puluh endog, etungane entanglah soale kan bebek bayah 

larang”. 

 

„.....lumayan Mba, kemudian kan di koperasi pelunasannya 

ringan, hanya sehari sepuluh, tidak terasa berat, kalau waktu 

pinjaman bebek bayah lumayanlah Mba, sehari melunasinya 
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dua puluh telur, hitungannya ringanlah karena kan bebek 

bayah mahal” (wawancara, tanggal 27 Maret 2011). 

 

Angsuran yang ringan dari Koperasi Ternak Adem Ayem 

dirasakan juga oleh Ibu Rumiah, kalau melunasi hutang di koperasi 

tersebut cicilannya ringan tidak terlalu memberatkan peternak itik 

dan harga jual telur di Koperasi Ternak Adem tidak terlalu berbeda 

jauh dengan harga pasar, sebab harga telur di Koperasi Ternak Adem 

Ayem hanya selisih Rp 50,00 dengan harga pasar. 

Asumsi dasar Merton bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka 

struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 

2009:21). Koperasi Ternak Adem Ayem fungsional bagi peternak itik 

Desa Pakijangan, meskipun PPTSK Adem Ayem, pergantian 

kepengurusan secara periodik, dan simpanan sukarela tidak berfungsi serta 

adanya kendala dalam usaha perkreditan yang harus menunggu bantuan 

modal (pinjaman) dari pihak luar seperti Dinas Peternakan Kabupaten 

Brebes, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten 

Brebes dan dari pihak bank, namun demikian secara keseluruhan Koperasi 

Ternak Adem Ayem tetap fungsional, sebab jika non fungsi maka 

Koperasi Ternak Adem Ayem itu tidak akan ada atau akan hilang dengan 

sendirinya. 

Teori yang dikemukakan oleh Robert K Merton sesuai dengan fakta 

yang ditemukan penulis di lapangan bahwa Koperasi Ternak Adem Ayem 

fungsional, walaupun PPTSK Adem Ayem, pergantian kepengurusan, dan 
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simpanan sukarela di dalam koperasi itu non fungsi serta usaha perkreditan 

mengalami kendala. Koperasi Ternak Adem Ayem juga memiliki fungsi 

manifes dan fungsi laten bagi peternak itik Desa Pakijangan. 

 

E. Alasan Peternak Itik Desa Pakijangan Menggunakan Fungsi Tengkulak 

daripada Koperasi Ternak Adem Ayem 

1. Tengkulak di Desa Pakijangan 

Tengkulak ialah seorang yang berlaku sebagai perantara dalam 

aktifitas perdagangan telur itik yang seringkali memberikan pinjaman pada 

peternak itik dengan syarat-syarat tertentu dan dalam periode waktu 

tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya, 

seperti halnya Ibu Tarmi yang merupakan tengkulak yang ada di Desa 

Pakijangan. 

Tengkulak seringkali dinilai negatif dan merugikan peternak itik 

Desa Pakijangan, sama halnya dengan tujuan awal didirikannya Koperasi 

Ternak Adem Ayem bahwa diharapkan dengan adanya Koperasi Ternak 

Adem Ayem dapat meminimalisasikan kerja tengkulak yang dianggap 

telah merugikan peternak itik Desa Pakijangan, dalam hal ini yang 

dimaksud dengan cara mengadakan simpan pinjam di koperasi, sesuai 

dengan ungkapan dari Atmo Suwito Rasban (Ketua Koperasi Ternak 

Adem Ayem) yang dikutip dari Pantura News tanggal 29 Agustus 2010 

sebagai berikut : 
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“Aktifnya koperasi, menurut Atmo Suwito, sedikit banyak 

menghapus kerja tengkulak yang selama ini merugikan para peternak 

itik”. 

 

Kenyataannya dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan 

berujung pada fakta bahwa dari 32 peternak itik Desa Pakijangan yang 

menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem terhitung 20 peternak itik 

masih menggunakan fungsi tengkulak. Berdirinya Koperasi Ternak Adem 

Ayem tidak berpengaruh sama sekali pada terhapusnya kerja tengkulak, 

karena peternak itik Desa Pakijangan pada umumnya, dan khususnya 

anggota Koperasi Ternak Adem Ayem hingga sekarang masih menjalin 

ikatan sosial ekonomi dengan tengkulak. 

Hasil wawancara dengan Ibu Tarmi selaku tengkulak yang ada di 

Desa Pakijangan, menggambarkan latar belakang Ibu Tarmi dalam 

memberikan pinjaman kepada peternak itik Desa Pakijangan ialah karena 

Ibu Tarmi memiliki modal dan Ibu Tarmi sendiri sangat membutuhkan 

telur itik. Ibu Tarmi sebagai tengkulak yang memiliki modal merasa kalau 

memberikan pinjaman pada peternak itik Desa Pakijangan maka akan 

menguntungkan Ibu Tarmi sendiri, yang mana Ibu Tarmi tidak perlu 

bersusah payah mencari telur kemana-mana sebab sudah ada peternak itik 

Desa Pakijangan yang terikat hutang dengannya, sehingga dapat dipastikan 

bahwa peternak itik Desa Pakijangan itu akan rajin menyetorkan telurnya 

ke tempat Ibu Tarmi, dan selain itu stok telur sebagai barang dagangannya 

tidak akan pernah kosong. 
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“kendalane pas lagi Ibu ora nyekel duit akeh, endoge payune setitik, 

bawange didol murah, adong kayak kuwe pan nein utangan mikir-

mikir ndisit, tapi tak usahakna tetep nein utangan”. 

 

Kendalanya saat Ibu tidak memegang uang banyak, telurnya laku 

sedikit, bawangnya dijual murah, kalau seperti itu mau memberi 

pinjaman pikir-pikir dahulu, tetapi diusahakan tetap memberi 

pinjaman”. (wawancara, tanggal 27 Maret 2011) 

 

Ibu Tarmi menjelaskan kendala dalam memberikan pinjaman kepada 

peternak itik Desa Pakijangan ialah sewaktu Ibu Tarmi sedang tidak 

memiliki uang yang banyak, saat dua usahanya yaitu sebagai tengkulak 

dan petani tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga tidak 

memiliki uang untuk memberikan pinjaman pada peternak itik Desa 

Pakijangan, tetapi Ibu Tarmi tetap akan mengusahakan dapat memberikan 

pinjaman pada peternak itik Desa Pakijangan. 

2. Alasan Peternak Itik Desa Pakijangan Menggunakan Fungsi 

Tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem 

Peternak itik Desa Pakijangan sebagai anggota Koperasi Ternak 

Adem Ayem sebagian besar masih menjalin ikatan sosial ekonomi dengan 

tengkulak. Hasil wawancara dengan Bapak Samir, Ibu Rumiah, Ibu 

Taryem, Bapak Wiratno, dan Mba Asih menjelaskan bahwa semenjak 

awal mulai melakukan usaha tani ternak itik yang memberikan pinjaman 

sebagai modal tambahan adalah Ibu Tarmi. 

Bapak Samir mulai melakukan usaha tani ternak itik sebelum 

Koperasi Ternak Adem Ayem berdiri yaitu tahun 1991 dan saat  

membutuhkan modal tambahan atau pinjaman Bapak Samir 

mendapatkannya dari Ibu Tarmi yaitu tengkulak yang selama ini menjadi 
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tujuan pemasarannya. Pinjaman dari tengkulak tersebut dirasakan Bapak 

Samir lebih enak dan mudah, tidak seperti lembaga keuangan seperti bank 

yang memerlukan jaminan. 

Alasan peternak itik Desa Pakijangan menggunakan fungsi 

tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem dikarenakan dua alasan 

sebagai berikut : 

a) Faktor pemasaran 

Bapak Samir ikut menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem 

saat koperasi pertama kali didirikan dan kenyataannya sebagai anggota 

koperasi Bapak Samir tetap saja menjalin ikatan sosial ekonomi dengan 

tengkulak, hal ini terjadi karena yang pertama alasan pemasaran. Telur 

itik hasil dari usaha tani ternak itik milik Bapak Samir dipasarkan 

melalui tengkulak yaitu Ibu Tarmi, sebab Koperasi Ternak Adem Ayem 

sendiri tidak memiliki usaha atau fasilitas dalam bidang pemasaran, 

sehingga satu-satunya jalan pemasaran yang dianggap mudah ialah 

melalui tengkulak. (hasil wawancara, tanggal 26 Maret 2011) 

Selanjutnya alasan Ibu Rumiah menggunakan fungsi tengkulak 

daripada Koperasi Ternak Adem Ayem hampir sama dengan yang 

diungkapkan oleh Bapak Samir ialah yang pertama karena faktor 

pemasaran. Koperasi Ternak Adem Ayem tidak menyediakan usaha 

atau fasilitas dalam bidang pemasaran, sehingga tujuan pemasaran yang 

mudah dan tidak menyusahkan adalah melalui tengkulak, sebab bila 

dipasarkan melalui bakul njaban (seorang yang berlaku sebagai 
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perantara dalam aktifitas perdagangan telur itik) itu datangnya tidak 

menentu, dikarenakan bakul njaban itu hanya datang di saat-saat telur 

itik sedang sedikit jadi tidak bisa diharapkan, sedangkan jika dipasarkan 

ke pasar-pasar terdekat membutuhkan biaya transportasi yang tidak 

murah, sebagaimana penuturan Ibu Rumiah berikut ini : 

“endoge emang didol ning Bu Tarmi Mbak, soale ning koperasi 

kan ora nglayani ngadol endog sih, tuli pagene didol ning bakul 

njaban kuwe ora pasti, kadang mene kadang ora, adong mene ya 

pas endoge lagi sitik, tuli pagene didol ning pasar ya repot Mbak, 

sing pan ngeterna ning pasar sapa trus endoge pan ditumpakna 

apa, penakan ning Bu Tarmi Mbak, pinakane gari mlaku 

saingseran ning kono, tuli penak perek.....”. 

 

“telurnya memang  dijual di Bu Tarmi Mba, sebab di koperasi kan 

tidak melayani penjualan telur sih, lalu kalau dijual di bakul 

njaban itu tidak menentu, terkadang ke sini terkadang tidak, kalau 

ke sini ya saat telurnya sedang sedikit, lalu misalnya dijual 

dipasar ya repot Mba, yang mau mengantarkan di pasar siapa 

terus telurnya mau dinaikkan apa, lebih enak di Bu Tarmi Mba, 

tinggal jalan ke sana, lalu enak dekat.....”. (wawancara, tanggal 28 

Maret 2011) 

 

b) Faktor rentang waktu peminjaman 

Alasan yang kedua adalah pinjaman dari Koperasi Ternak Adem 

Ayem susah diandalkan, sebab harus menunggu waktu yang lama untuk 

bisa mendapatkan pinjaman dikarenakan dana bantuan dari pihak luar 

belum cair, sehingga Bapak Samir lebih memilih meminjam di 

tengkulak yaitu Ibu Tarmi, saat membutuhkan pinjaman kapanpun 

dapat terpenuhi tanpa menunggu waktu yang lama. (hasil wawancara, 

tanggal 26 Maret 2011) 

Alasan selanjutnya dari Ibu Rumiah yakni untuk mendapatkan 

pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem membutuhkan rentang 
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waktu yang lama, sebab harus menunggu dana cair terlebih dahulu, 

sehingga daripada menunggu terlalu lama saat membutuhkan tambahan 

modal lebih baik meminjam dari Ibu Tarmi, kapanpun membutuhkan 

pinjaman bisa terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama. (hasil 

wawancara, tanggal 28 Maret 2011) 

Merton (dalam Ritzer, 2009:23), menyatakan bahwa fungsi manifes 

adalah fungsi yang diharapkan (itended), sehingga sesuai dengan konsep 

peternak itik Desa Pakijangan mengharapkan tambahan modal atas 

pinjaman yang didapatkannya dari tengkulak (fungsi finansial) dan 

tengkulak juga diharapkan sebagai tujuan pemasaran atau penjualan telur 

itik dari usaha tani ternak itik miliknya (fungsi pemasaran). 

Peternak itik Desa Pakijangan menganggap tengkulak lebih dapat 

diandalkan daripada Koperasi Ternak Adem Ayem, dikarenakan pinjaman 

dari koperasi itu tidak dapat diambil kapanpun sesuai dengan kebutuhan 

peternak itik Desa Pakijangan sebab Koperasi Ternak Adem Ayem 

mengalami kekurangan modal sehingga harus menunggu dana pinjaman 

dari pihak luar cair terlebih dahulu barulah peternak itik Desa Pakijangan 

mendapatkan pinjaman dari koperasi.  Koperasi Ternak Adem Ayem sejak 

berdiri terhitung hanya tiga kali dapat memberikan pinjaman kepada 

peternak itik Desa Pakijangan. Rentang waktu yang lama dalam menunggu 

pinjaman dari Koperasi Ternak Adem Ayem menyebabkan peternak itik 

Desa Pakijangan sebagai anggota koperasi lebih memilih dan lebih 

memanfaatkan pinjaman dari tengkulak yaitu Ibu Tarmi. Pinjaman dari 
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tengkulak tidak seperti di Koperasi Ternak Adem Ayem, karena tanpa 

menunggu waktu yang lama kapanpun di saat peternak itik Desa 

Pakijangan membutuhkan bantuan modal bisa langsung mendapatkannya 

dari Ibu Tarmi. 

Ikatan sosial ekonomi antara peternak itik Desa Pakijangan dengan 

tengkulak yang terjalin karena kebutuhan akan pinjaman tidak bisa 

terlepas begitu saja walaupun peternak itik Desa Pakijangan tersebut 

merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem yang juga telah 

disediakan fasilitas kredit oleh koperasi. Ikatan sosial ekonomi tersebut 

semakin dikuatkan dengan alasan pemasaran, bahwa jalan pemasaran yang 

dianggap lebih enak dan mudah bagi peternak itik Desa Pakijangan ialah 

melalui tengkulak yaitu Ibu Tarmi. Di sisi lain Koperasi Ternak Adem 

Ayem sendiri tidak memiliki usaha dalam bidang pemasaran, sehingga hal 

tersebut semakin menguatkan dan sulit terlepasnya ikatan sosial ekonomi 

antara peternak itik Desa Pakijangan dengan tengkulak. 

a. Pinjaman dari Tengkulak kepada Peternak Itik Desa Pakijangan 

Hasil observasi penulis saat ikut serta dengan Ibu Taryem 

menyetorkan telur itik pada tanggal 15 April 2011 pukul 08.00 WIB 

menggambarkan mengenai tata cara peminjaman dengan tengkulak 

ialah Ibu Tarmi, yakni terlebih dahulu Ibu Taryem memberi tahu 

kepada Ibu Tarmi saat menyetorkan telur itik ke rumahnya bahwa Ibu 

Taryem membutuhkan pinjaman, kemudian Ibu Tarmi menyanggupinya 

dengan memberitahukan hari dan waktunya yaitu besok lusa saat 
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penyetoran telur itik lagi. Saat kedua kalinya pada tanggal 17 April 

2011 pukul 08.00 WIB, penulis ikut serta menyetorkan telur itik lagi 

dengan Ibu Taryem dan pinjaman yang sebelumnya diminta oleh Ibu  

Taryem diberikan oleh Ibu Tarmi setelah Ibu Tarmi memberikan 

sejumlah uang dari hasil penjualan telur itik yang telah disetorkan Ibu 

Taryem tadi. 

Gambar 6 di bawah ini merupakan aktifitas Ibu Taryem saat 

menyetorkan telur itik di rumah Ibu Tarmi, sekaligus juga untuk 

mengajukan bantuan pinjaman pada Ibu Tarmi. 

 

               

                     Gambar 6 

                Aktifitas Peternak Itik Desa Pakijangan Saat Menyetorkan Telur Itik 

                dan Pengajuan Pinjaman kepada Tengkulak 

                 (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Taryem pada tanggal 3 April 2011 

menjelaskan bahwa tata cara pelunasan atas pinjaman yang 

dilakukannya dengan Ibu Tarmi ialah dengan rutin menyetorkan atau 

menjual telur itik ke rumah Ibu Tarmi dua hari sekali dan harga jual 
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telur itik di Ibu Tarmi selisih Rp 100,00 dengan harga pasar. Guna 

mengangsur hutang atas pinjaman yang didapatkan Ibu Taryem 

tersebut, maka dari harga jual seluruh telur yang disetorkan Ibu Taryem 

akan dikurangi Rp 50.000,00 dan dua hari seterusnya akan berlaku 

sama hingga hutang Ibu Taryem terhitung lunas. 

Pinjaman yang diberikan tengkulak kepada peternak itik Desa 

Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem 

digunakan untuk berbagai keperluan dan kepentingan kelangsungan 

usaha tani ternak itik. Ibu Rumiah menjelaskan bahwa pinjaman yang 

diberikan Ibu Tarmi digunakan untuk membeli berbagai keperluan 

usaha tani ternak itik diantaranya membeli bebek bayah atau meri, 

pakan ternak itik, dan di saat ada sisanya biasanya digunakan juga 

untuk tambahan uang makan yaitu untuk membeli beras, sedangkan 

Bapak Wiratno meminta pinjaman ke Ibu Tarmi digunakan untuk 

membayar uang sekolah anaknya. 

“nyong nyilih ning Bu Tarmi ya pada bae kaya duit saka koperasi 

Mbak nggo bebekan, tuli pagene nyong lagi laka duit trus bocah 

njaluk duit SPP ya nyong nyilih duit ning Bu Tarmi, satus anjog 

telung ngatusanlah, soale ari utangan saka koperasi kan ngepas 

nemen laka turahane paling nggo bebekan tok, tapi adong ning 

Bu Tarmi kuwe kan adong lagi butuh apa mbuh apa gari njaluk, 

dadine ora nggo bebekan tok Mbak, bisa nggo werna-werna”. 

 

“saya meminjamn di Bu Tarmi ya sama saja seperti uang dari 

koperasi Mba untuk beternak, tetapi misalnya saya sedang tidak 

ada uang terus anak minta uang SPP (biaya bulanan sekolah) ya 

saya meminjam uang di Bu Tarmi, seratus sampai tiga ratusanlah, 

karena kalau pinjaman dari koperasi kan ngepas sekali tidak ada 

sisanya hanya untuk beternak saja, tetapi kalau di Bu Tarmi itu 

kan saat lagi membutuhkan apa saja tinggal meminta, sehingga 
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tidak hanya untuk beternak saja Mba, bisa untuk macam-macam”. 

(wawancara, tanggal 28 Maret 2011) 

 

Merton menggunakan istilah fungsi untuk merujuk konsekuensi 

yang menguntungkan dari tindakan manusia. Fungsi membantu 

mempertahankan kesetimbangan suatu kelompok atau masyarakat atau 

sistem sosial (Henslin, 2007:17). Sesuai dengan teori Merton bahwa 

pinjaman dari tengkulak berfungsi atau fungsional bagi peternak itik 

Desa Pakijangan. Pinjaman yang didapatkan berfungsi untuk regenerasi 

usaha tani ternak itik dan untuk membeli pakan itik. Pinjaman tersebut 

berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan peternak itik Desa 

Pakijangan dalam menjalankan usaha tani ternak itik miliknya atau 

terkadang untuk membantu mempertahankan keseimbangan peternak 

itik Desa Pakijangan dalam mengurangi beban biaya sekolah anak 

ataupun membantu kebutuhan sehari-hari (fungsi sosial). 

Merton (dalam Ritzer, 2009:23), menyatakan bahwa fungsi 

manifes adalah fungsi yang diharapkan (itended), sehingga sesuai 

dengan konsep tengkulak diharapkan dapat memberikan pinjaman 

kepada peternak itik Desa Pakijangan sebagai modal tambahan dalam 

menjalankan usaha tani ternak itik miliknya dan terkadang juga 

membantu dalam mengurangi beban biaya sekolah anak (fungsi sosial). 

Pinjaman yang dibutuhkan oleh peternak itik Desa Pakijangan 

tidak sebatas untuk tambahan modal bagi usaha tani ternak itik 

miliknya tetapi juga terkadang untuk membantu biaya sekolah anaknya 

atau membantu kebutuhan keluarga seperti deskripsi sebelumnya. 



87 
 

 

Situasi ini menjadikan salah satu faktor peternak itik Desa Pakijangan 

lebih menjatuhkan pilihannya untuk memanfaatkan pinjaman dari 

tengkulak daripada Koperasi Ternak Adem Ayem. Ibu Tarmi sebagai 

tengkulak dapat memberikan pinjaman kapanpun kepada peternak itik 

Desa Pakijangan seperti saat membutuhkan bantuan biaya sekolah anak. 

Berbanding terbalik dengan pinjaman dari Koperasi Ternak Adem 

Ayem yang tidak bisa dijadikan pegangan bahwa koperasi mengalami 

kekurangan modal dan untuk mendapatkan pinjaman harus menunggu 

dana bantuan dari pihak luar cair terlebih dahulu. 

Pinjaman yang diberikan oleh tengkulak kepada peternak itik 

Desa Pakijangan secara tidak disadari telah menimbulkan 

ketergantungan untuk mengambil pinjaman terus menerus, tanpa ada 

hentinya dan tanpa ada ujungnya, karena peternak itik Desa Pakijangan 

selalu merasa perlu untuk mengambil dan mengambil lagi pinjaman 

dari tengkulak guna memenuhi kebutuhan pakan itik dan kelangsungan 

serta regenerasi usaha tani ternak itik miliknya. 

“.....tuli pagene ora njukut utangan ning Bu Tarmi ya pada bae 

goroh Mbak, wong sing nduwe utang karo ora nduwe utang rega 

endoge pada bae laka bedane tetep kacek Rp 100,00 karo rega 

pasar, ngerti kaya kuwe mending sisan njukut utangan bae oh, 

eman-eman”. 

 

“.....lalu misalnya tidak mengambil pinjaman di Bu Tarmi ya 

sama saja bohong Mba, orang yang mempunyai hutang dan tidak 

mempunyai hutang harganya sama saja tidak ada bedanya tetap 

selisih Rp 100,00 dengan harga pasar, mengerti seperti itu lebih 

baik mengambil pinjaman saja oh”(hasil wawancara dengan Mba 

Asih, tanggal 27 Maret 2011) 
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Penentuan harga jual telur itik di tengkulak yang disamakan atau 

tidak ada bedanya antara peternak itik yang memiliki hutang dengan 

yang tidak memiliki hutang, membuat peternak itik Desa Pakijangan 

merasa rugi jika tidak mengambil pinjaman atau hutang di tengkulak, 

sebab sayang sekali jika tidak mengambil pinjaman sementara harga 

jual telur itiknya tetap sama antara peternak itik yang memiliki hutang 

dengan yang tidak memiliki hutang, sehingga lebih baik mengambil 

pinjaman saja dan hal ini secara tersembunyi semakin menguatkan 

ketergantungan peternak itik Desa Pakijangan terhadap tengkulak. 

Sesuai dengan konsep Merton (dalam Ritzer, 2009:23), yang 

mengungkapkan bahwa fungsi laten adalah fungsi yang tidak 

diharapkan atau tidak dimaksudkan, bahwa tengkulak memiliki fungsi 

laten bagi peternak itik Desa Pakijangan yakni ketergantungan terhadap 

peminjaman yang ditawarkan oleh tengkulak itu sendiri. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Peminjaman di Tengkulak  

Bapak Wiratno menjelaskan bahwa pinjaman yang dilakukan 

dengan Ibu Tarmi tidak membutuhkan jaminan apapun, yang penting 

sudah saling percaya dan menjaga kepercayaan. Ibu Tarmi 

mempercayakan pada peternak itik modal tambahan atau pinjaman 

tanpa jaminan apapun dan peternak itik Desa Pakijangan menjaga 

kepercayaan tersebut dengan selalu menyetorkan telur itik kepada Ibu 

Tarmi. Meminjam dari Ibu Tarmi tidak seperti Koperasi Ternak Adem 

Ayem yang harus ada jaminannya dalam melakukan transaksi 
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pinjaman, tetapi hanya adanya rasa saling percaya yang dijaga diantara 

keduanya (hasil wawancara, tanggal 28 Maret 2011). 

Peternak itik Desa Pakijangan yang lainnya yaitu Bapak Samir 

mengungkapkan kelebihan meminjam dari Ibu Tarmi yakni dalam 

setiap pinjaman yang diberikan oleh Ibu Tarmi tanpa dikenakan bunga 

dan dalam waktu satu tahun Bapak Samir dapat melakukan pinjaman 2 

sampai 3 kali dengan Ibu Tarmi, asalkan telur yang disetorkan ke Ibu 

Tarmi lancar. Bapak Samir juga mengungkapkan mengenai kekurangan 

peminjaman yang dilakukan dengan Ibu Tarmi : 

“ora penake endoge diregani kacek satus perak sih karo rega 

pasaran, tuli adong cicilan utang sing gemiyen ora lancar ya 

angel nemen adong repan nyilih maning, dadine kudu lancar 

adong ora ya kaya kuwe, bisa-bisa angel nggo disilihi maning”. 

 

“tidak enaknya telurnya dihargai selisih seratus rupiah sih dengan 

harga pasar, lalu kalau angsuran hutang yang dulu tidak lancar ya 

susah sekali saat mau meminjam lagi, sehingga harus lancar kalau 

tidak ya seperti itu, ada kemungkinan susah untuk dipinjami lagi” 

(hasil wawancara, tanggal 26 Maret 2011). 

 

                    

                    Gambar 7 

                   Aktifitas Peternak Itik Desa Pakijangan Saat Menyetorkan 

                   Telur Itik kepada Tengkulak 

                   (sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 7 merupakan hasil observasi pada tanggal 2 April 2011 

yang penulis lakukan sewaktu ikut serta dengan Mba Asih menjual atau 

menyetorkan telur itik ke rumah Ibu Tarmi mendeskripsikan kelebihan 

lainnya dari sistem peminjaman dengan tengkulak. Saat itu Mba Asih 

hanya menjual telur itiknya yang berjumlah 60 dan harga jual telur itik 

di tengkulak selisih Rp 100,00 dengan harga pasar, sehingga harga jual 

telur itik di Ibu Tarmi Rp 1.100,00/butir karena harga pasar telur itik 

waktu itu Rp 1.200,00/butir, jadi seluruh harga jual telur itik Mba Asih 

sejumlah Rp 66.000,00. Mba Asih sebenarnya masih ada sisa hutang 

yang belum lunas dibayarkan dan seharusnya harga jual seluruh telur 

itik Mba Asih tadi yaitu Rp 66.000,00 dikurangi Rp 50.000,00 untuk 

mengangsur hutangnya. Seharusnya Mba Asih hanya membawa Rp 

16.000,00 untuk di bawa pulang, namun yang terjadi adalah Mba Asih 

membawa pulang seluruh uangnya Rp 66.000,00, ini terjadi karena 

kemurahan hati dan rasa pengertian yang timbul dari Ibu Tarmi yang 

membuktikan bahwa sistem peminjaman di Ibu Tarmi bersifat luwes.  

Deskripsi hasil observasi antara Ibu Taryem dan Mba Asih 

dengan tengkulak yaitu Ibu Tarmi menggambarkan hubungan yang 

terjalin antara peternak itik Desa Pakijangan yang merupakan anggota 

Koperasi Ternak Adem Ayem dengan tengkulak. Keduanya menjalin 

hubungan sosial ekonomi yang luwes, akrab, dan keduanya memiliki 

rasa saling percaya yang kuat. Keakraban yang muncul diantara 

keduanya terlihat dari interaksi antara peternak itik dengan tengkulak 
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saat menjual telur itiknya ke rumah Ibu Tarmi maupun saat bertemu 

melakukan transaksi peminjaman. Di sela-sela transaksi penjualan telur 

itik maupun transaksi peminjaman sesekali terlihat bercanda dan 

tampak senyuman di antara keduanya. Intensitas pertemuan yang rutin 

dua hari sekali antara peternak itik dengan tengkulak membuat 

hubungan diantaranya terjalin luwes dan akrab, tanpa adanya rasa 

canggung dan kaku yang telihat dari percakapan serta mimik muka 

antara Ibu Taryem, Mba Asih dan Ibu Tarmi, selain itu pinjaman yang 

diberikan tengkulak kepada peternak itik Desa Pakijangan tanpa 

jaminan apapun itu didasarkan adanya rasa saling percaya diantara 

keduanya yang terbentuk karena kedekatan dan keakraban keduanya. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut sesuai dengan konsep 

Merton (dalam Ritzer, 2009:23), yang mengungkapkan bahwa fungsi 

laten adalah fungsi yang tidak diharapkan, dalam hal ini tengkulak 

memiliki fungsi laten lainnya yaitu : 

1) Intensitas pertemuan yang rutin dua hari sekali antara peternak itik 

Desa Pakijangan yang menyetorkan telur ke rumah tengkulak secara 

tidak disadari dan tidak dimaksudkan membuat hubungan diantara 

keduanya terjalin luwes dan akrab, tanpa adanya rasa canggung dan 

kaku. 

2) Pinjaman yang diberikan oleh tengkulak kepada peternak itik Desa 

Pakijangan tanpa menggunakan jaminan apapun, secara tidak 
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disadari dan tidak dimaksudkan telah menimbulkan adanya rasa 

saling percaya diantara keduanya. 

Kelebihan-kelebihan peminjaman di tengkulak yaitu Ibu Tarmi 

yang dirasakan oleh peternak itik Desa Pakijangan seperti tidak 

menetapkan bunga dalam setiap peminjaman, sistem peminjamannya 

yang bersifat luwes, tidak memerlukan jaminan dalam meminjam tetapi 

rasa saling percaya diantara keduanya, keakraban yang terjalin diantara 

keduanya, dan dalam jangka waktu satu tahun dapat meminjam 

sebanyak dua sampai tiga kali peminjaman, membuat peternak itik 

Desa Pakijangan lebih memilih tengkulak daripada Koperasi Ternak 

Adem Ayem. Berbagai kelebihan peminjaman di tengkulak tersebut 

semakin menguatkan ikatan sosial ekonomi antara peternak itik Desa 

Pakijangan dengan tengkulak, sehingga sulit untuk diputuskan begitu 

saja. 

c. Fungsi Tengkulak bagi Peternak Itik Desa Pakijangan 

Tengkulak sebagai salah satu elemen atau bagian dari kehidupan 

sosial ekonomi peternak itik Desa Pakijangan memiliki beberapa 

fungsi, antara lain : 

1) Fungsi finansial 

Tengkulak memberikan modal tambahan bagi peternak itik 

Desa Pakijangan, melalui pinjaman yang diberikan tengkulak. 

Pinjaman dari tengkulak kepada peternak itik Desa Pakijangan 

sebagai anggota Koperasi Ternak Adem Ayem dirasakan lebih 
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menjamin dan dapat diandalkan, karena tanpa harus menunggu 

waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman, meminjamnya bisa 

kapan saja, tidak ada jaminannya, tidak ada bunganya, besar jumlah 

pinjamannya dapat ditentukan sendiri sesuai kebutuhan, dan dalam 

satu tahun terhitung dapat melakukan pinjaman dua sampai tiga kali.  

Pinjaman tersebut sangat bermanfaat bagi peternak itik Desa 

Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem, 

yang digunakan untuk kelangsungan, regenerasi dan produksi usaha 

tani ternak itik, dan untuk membeli kebutuhan pakan ternak itik dan 

hal ini menandakan bahwa pinjaman tadi fungsional bagi peternak 

itik Desa Pakijangan. 

2) Fungsi pemasaran 

Peternak itik Desa Pakijangan tidak perlu repot untuk 

memasarkan sendiri hasil usaha tani ternak itiknya, karena telur 

itiknya hanya perlu disetorkan atau dijual ke rumah tengkulak yang 

jaraknya dekat sekali dengan lokasi peternakan KTTI Adem Ayem 

dan telur itik tersebut akan disalurkan oleh tengkulak kepada 

pedagang lainnya atau disalurkan pada pasar terdekat. Faktor 

pemasaran ini menjadi salah satu kelebihan tengkulak daripada 

Koperasi Ternak Adem Ayem. Koperasi memiliki tujuan awal untuk 

berusaha mengambil alih peran tengkulak dengan menyediakan 

usaha bidang perkreditan, namun Koperasi Ternak Adem Ayem 

tidak menyediakan usaha bidang pemasaran, sehingga peternak itik 
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Desa Pakijangan yang merupakan anggota koperasi tetap menjalin 

hubungan sosial ekonomi dengan tengkulak salah satunya 

dikarenakan faktor pemasaran. 

Tengkulak sebagai tujuan pemasaran telur itik bagi peternak 

itik Desa Pakijangan sangat bermanfaat guna menjual dan 

memasarkan hasil usaha tani ternak itik miliknya, sehingga hal ini 

membuktikan bahwa tengkulak fungsional bagi peternak itik Desa 

Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. 

3) Fungsi sosial 

Peternak itik Desa Pakijangan sewaktu mengalami kesulitan 

keuangan keluarga juga terkadang meminta bantuan kepada 

tengkulak untuk memberikan pinjaman. Biasanya pinjaman itu 

digunakan untuk biaya tambahan sekolah anak atau untuk membantu 

kebutuhan sehari-hari, dan hal ini dirasakan peternak itik Desa 

Pakijangan sangat membantunya untuk mengatasi kesulitan 

keuangan keluarga tadi, sehingga bantuan pinjaman dari tengkulak 

itu fungsional bagi peternak itik Desa Pakijangan. 

Tengkulak seringkali dinilai negatif dan ikatan sosial ekonomi antara 

tengkulak dengan peternak itik Desa Pakijangan telah dianggap merugikan 

peternak itik Desa Pakijangan itu sendiri, namun dibalik penilaian negatif 

tersebut tengkulak telah memberikan banyak manfaat kepada peternak itik 

Desa Pakijangan yang merupakan anggota Koperasi Ternak Adem Ayem. 

Tujuan awal berdirinya koperasi Ternak Adem Ayem yang salah satunya 
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berusaha untuk meminimalisasikan atau bahkan menghilangkan kerja 

tengkulak yang dianggap negatif, ternyata hingga saat ini ikatan sosial 

ekonomi antara peternak itik Desa Pakijangan sebagai anggota koperasi 

dengan tengkulak itu masih terjalin dengan baik. Koperasi Ternak Adem 

Ayem sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum dan tengkulak 

sebagai pemilik modal atau pelepas uang tanpa badan hukum, keduanya 

telah memberikan manfaat yang besar terhadap kelangsungan usaha tani 

ternak itik milik peternak itik Desa Pakijangan dengan berbagai kelebihan 

dan kekurangan yang dimiliki oleh keduanya. 

Asumsi dasar Merton bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka 

struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 

2009:21). Tengkulak fungsional terhadap peternak itik Desa Pakijangan, 

karena bila tengkulak itu non fungsi maka tengkulak itu sendiri tidak akan 

ada atau akan hilang dengan sendirinya. 

Tengkulak yang fungsional bagi peternak itik Desa Pakijangan telah 

melengkapi kekurangan-kekurangan Koperasi Ternak Adem Ayem seperti 

adanya kendala dalam usaha perkreditan yang harus menunggu bantuan 

modal (pinjaman) dari pihak luar seperti Dinas Peternakan Kabupaten 

Brebes, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten 

Brebes dan dari pihak bank, di sinilah fungsi tengkulak yang berusaha 

melengkapi kekurangan koperasi yaitu bahwa peternak itik Desa 

Pakijangan bisa mendapatkan pinjaman dari tengkulak kapanpun di saat 
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membutuhkan tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Tengkulak juga 

melengkapi kekurangan Koperasi Ternak Adem Ayem dalam bidang 

pemasaran, karena koperasi sendiri tidak memiliki usaha dalam bidang 

pemasaran sedangkan tengkulak menerima pemasaran telur itik dari 

peternak itik Desa Pakijangan. 

Teori yang dikemukakan oleh Robert K Merton sesuai dengan fakta 

yang ditemukan penulis di lapangan bahwa tengkulak fungsional bagi 

peternak itik Desa Pakijangan, dan juga memiliki fungsi manifes dan 

fungsi laten bagi peternak itik Desa Pakijangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Fungsi Koperasi Ternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa Pakijangan 

ialah fungsional yang memiliki fungsi manifes (yang ditujukan/ 

diharapkan), yaitu gubug temu sebagai tempat musyawarah, membantu 

kebutuhan pakan ternak itik, membantu menggiling ikan dan usaha 

pinjaman sebagai tambahan modal. Fungsi manifes Koperasi Ternak 

Adem Ayem tersebut menyebabkan adanya fungsi laten yakni peternak 

itik Desa Pakijangan yang menjadi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem 

secara tidak disadari telah belajar berbicara di depan umum dan belajar 

mengemukakan pendapat, serta koperasi telah memperkuat kolektifitas dan 

keakraban antar peternak itik Desa Pakijangan yang menjadi anggota 

Koperasi Ternak Adem Ayem. 

2. Peternak itik Desa Pakijangan masih menggunakan fungsi tengkulak 

daripada Koperasi Ternak Adem Ayem untuk keperluan pinjaman sebagai 

modal tambahan yang memiliki dua alasan yaitu pinjaman yang 

didapatkan dari tengkulak tanpa harus menunggu waktu yang lama tidak 

seperti di Koperasi Ternak Adem Ayem yang membutuhkan rentang 

waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman dan alasan kedua bahwa 
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Koperasi Ternak Adem Ayem tidak memiliki usaha dalam bidang 

pemasaran sehingga tujuan pemasaran yang dianggap mudah ialah melalui 

tengkulak. 

3. Koperasi Ternak Adem Ayem memiliki beberapa bagian yang non fungsi 

yaitu tidak berfungsinya pergantian kepengurusan secara periodik di dalam 

koperasi sehingga susunan kepengurusan Koperasi Ternak Adem Ayem 

tidak pernah mengalami perubahan dan pergantian yang terhitung sejak 

periode 1999 hingga periode 2010 dan tidak berfungsinya salah satu 

bidang layanan simpanan Koperasi Ternak Adem Ayem yaitu simpanan 

sukarela dikarenakan anggota koperasi tidak pernah melakukan simpanan 

sukarela. Tidak berfungsinya PPTSK Adem Ayem yang belum pernah 

berproduksi dalam menghasilkan pelet pakan ternak itik, hal ini 

dikarenakan koperasi mengalami kekurangan modal sehingga dua 

usahanya mengalami kendala seperti PPTSK Adem Ayem tersebut dan 

usaha perkreditan yang harus menunggu bantuan modal (pinjaman) dari 

pihak luar seperti Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Brebes dan dari pihak bank 

 

B. Saran  

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Koperasi Ternak Adem Ayem, penulis menyampaikan kepada ketua, 

pengurus, dan anggota koperasi pada saat rapat anggota bahwa koperasi 
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perlu menambahkan bidang usaha yaitu dalam bidang pemasaran, 

sehingga koperasi selain menyediakan usaha dalam bidang perkreditan 

juga memiliki usaha pemasaran yang dapat membantu meminimalisasikan 

kerja tengkulak. Penulis juga menyampaikan bahwa untuk membantu 

mengatasi kekurangan modal yang dialami koperasi maka dapat dilakukan 

melalui cara menetapkan simpanan wajib yang berlaku setiap hari dengan 

menyetorkan satu telur itik ke koperasi dan menerima simpanan sukarela 

berjangka selain berupa uang juga dapat berupa telur itik. 

2. Bagi anggota Koperasi Ternak Adem Ayem, penulis menyampaikan di 

saat rapat anggota bahwa untuk mengatasi statisnya kepengurusan 

koperasi, seluruh anggota koperasi perlu berpartisipasi dan aktif untuk 

menjadi pengurus Koperasi Ternak Adem Ayem sehingga dapat belajar 

mengelola organisasi dan belajar pembukuan yang dapat menambah 

pengalaman. 
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Daftar Anggota Kelompok Tani Ternak Itik Adem Ayem (KTTI Adem Ayem) 

 

No. Nama Anggota 
Jenis 

Kelamin 
Tempat Tinggal Pekerjaan 

1. Januri Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

2. Rodiah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

3. Waidin  Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

4. Kapsin Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

5. Untung Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

6. Sami Asih Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

7. Kliwon Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

8. Wardoyo Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

9. Taryem Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

10 Maskuri Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

11. Nurokhmah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

12. Tasori Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

13. Sri  Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

14. Yati Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

15. A. Jamil Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

16. Surono Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

17. Masripah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

18. Rumiah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

19. Kisnarto Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

20. Tami Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

21. Rahardjo Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

22. Roidin  Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

23. Wiratno Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

24. Samir Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

25. Endang Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

26. Kartini Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

27. Kamin Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

28. Kimo Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

29. Darjo  Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

30. Suri Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

31. Wanto Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

32. Heni Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

33. Kuri Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

34. Warim Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

35. Tanto Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

36. Wati Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

37. Kariah  Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

38. Yanti  Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

39. Ratmono  Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

40. Darmini Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

41. Tarjono  Pria Desa Pakijangan Peternak itik 
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42. Toso Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

43. Darsono Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

44. Diana Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

45. Mariyah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

46. Suharjo Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

47. Runtah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

48. Naim Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

49. Warni Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

50. Tarjohan Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

51. Lia Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

52. Aji Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

53. Kasub Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

54. Saefudin Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

55. Herman Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

56. Darsipah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

57. Kusnadi Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

58. Aah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

59. Joyo Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

60. Fitri Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

61. Tarmono Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

62. Anem Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

63. Wiriyah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

64. Sayem Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

65. Makroji Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

66. Tarodi Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

67. Tarmu Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

68. Darmojo Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

69. Tarit Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

70. Jaronah Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

71. Darto Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

72. Wakrudin Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

73. Nawi Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

74. Tarkumi Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

75. Eka Wanita Desa Pakijangan Peternak itik 

76. Sukin Pria Desa Pakijangan Peternak itik 

77. Tasikin  Pria  Desa Pakijangan Peternak itik 

 

  



105 
 

 

Daftar Anggota Koperasi Ternak Adem Ayem 

 

No. 
Nama 

Anggota 
Umur 

Jenis 

Kelamin 
Tempat Tinggal Pekerjaan 

Jabatan 

Koperasi 

1. Januri 35 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

2. Rodiah 38 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

3. Waidin  37 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

4. Kapsin 37 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

5. Untung 38 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

6. Sami Asih 22 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

7. Kliwon 35 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

8. Wardoyo 39 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

9. Taryem 40 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

10. Maskuri 37 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

11. Nurokhmah 28 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

12. Tasori 38 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik manajer 

13. Sri  35 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

14. Yati 27 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

15. Atmo S. R 39 tahun Pria Desa Pakijangan Wiraswasta ketua 

16. A. Jamil 38 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik bendahara 

17. Darwati 37 tahun Wanita Desa Pakijangan Wiraswasta sekretaris 

18. Surono 38 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

19. Masripah 51 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

20. Rumiah 35 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

21. Kisnarto 37 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

22. Tami 25 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

23. Rahardjo 46 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

24. Roidin  39 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

25. Wiratno 38 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

26. Samir 45 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

27. Endang 39 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

28. Kartini 27 tahun Wanita Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

29. Kamin 27 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

30. Kimo 38 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

31. Darjo  37 tahun Pria Desa Pakijangan Peternak itik anggota 

32. Fatoni R 35 tahun Pria  Desa Pakijangan Wiraswasta pengawas 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Dalam rangka menyelesaikan studi sarjana Sosiologi dan Antropologi 

Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk 

menyusun skripsi. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa 

dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang 

keahlian atau bidang studinya. Penelitian yang akan penulis kaji berjudul “ 

FUNGSI KOPERASI PETERNAK ADEM AYEM DAN TENGKULAK BAGI 

PETERNAK ITIK DESA PAKIJANGAN KECAMATAN BULAKAMBA 

KABUPETEN BREBES”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

3. Mengetahui fungsi Koperasi Peternak Adem Ayem bagi peternak itik Desa 

Pakijangan. 

4. Mengetahui alasan peternak itik Desa Pakijangan masih menggunakan fungsi 

tengkulak daripada Koperasi Peternak Adem Ayem 

Untuk itu, penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang 

valid, dapat dipercaya, dan lengkap. Informasi yang telah diberikan akan dijaga 

kerahasiaanya. Atas kerjasama dan informasinya, saya ucapkan terima kasih. 

  

          Hormat saya, 

                     Rarasantyaningrum 
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PEDOMAN OBSERVASI 

“ FUNGSI KOPERASI PETERNAK ADEM AYEM DAN TENGKULAK 

BAGI PETERNAK ITIK DESA PAKIJANGAN “ 

 

 

A. Tujuan Observasi : mengetahui fungsi Koperasi Peternak Adem Ayem 

dan tengkulak bagi peternak itik Desa Pakijangan. 

B. Observer              : mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi  

C. Observee  : peternak itik Desa Pakijangan 

D. Pelaksanaan Observasi : 

1. Hari/tanggal : ……………………………. 

2. Jam   : ……………………………. 

3. Nama observee : …………………………….  

E. Aspek-aspek yang diobservasi: 

1. Lingkungan sosial tempat peternakan itik Desa Pakijangan 

2. Lingkungan sosial Koperasi Peternak Adem Ayem 

3. Interaksi sosial yang terjadi antara peternak itik Desa Pakijangan dengan 

pengurus Koperasi Peternak Adem Ayem dalam proses pengajuan 

pinjaman. 

4. Interaksi sosial yang terjadi antara peternak itik Desa Pakijangan dengan 

tengkulak dalam proses pengajuan pinjaman. 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

“ FUNGSI KOPERASI PETERNAK ADEM AYEM DAN TENGKULAK 

BAGI PETERNAK ITIK DESA PAKIJANGAN “ 

 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Agama   : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

DAFTAR PERTANYAAN 

No. Pertanyaan 

Informan 

Subjek 

Pengurus Tengkulak Peternak 

Itik 

1. Kelangsungan Usaha Tani 

Ternak Itik Desa 

Pakijangan 

a. Apakah yang 

melatarbelakangi anda 

melakukan usaha tani 

ternak itik? 

    

 

b. Sejak kapan anda 

melakukan usaha tani 

ternak itik? 

 

    

 

 c. Apakah anda dalam 

melakukan usaha tani 

ternak itik ini mengalami 

kendala-kendala tertentu? 

    

 



 
 

 

d. Kendala-kendala apa 

sajakah yang anda rasakan 

dalam melakukan usaha 

tani ternak ini? 

    

 

2. Koperasi Peternak Adem 

Ayem 

a. Bagaimana sejarah 

didirikannya Koperasi 

Peternak adem Ayem? 

    

 

b. Berapakah jumlah anggota 

Koperasi Peternak adem 

ayem? 

    

 

c. Siapa sajakah yang 

menjadi anggota Koperasi 

peternak Adem Ayem? 

    

 

d. Bagaimana struktur 

organisasi Koperasi 

Peternak Adem Ayem? 

    

 

e. Fasilitas apa sajakah yang 

ditawarkan oleh Koperasi 

peternak Adem Ayem? 

    

 

f. Darimanakah dana yang 

diperoleh Koperasi 

Peternak Adem Ayem 

dalam menjalankan 

kegiatannya? 

    

 

g. Tujuan apa yang 

diharapkan dengan adanya 

Koperasi Peternak Adem 

Ayem? 

    

 



 
 

 

3. Fungsi Koperasi Peternak 

Adem Ayem 

a. Sejak kapan anda menjadi 

anggota Koperasi Peternak 

Adem Ayem? 

    

 

b. Mengapa anda memilih 

menjadi anggota Koperasi 

Peternak adem Ayem? 

    

 

c. Bagaimana kriteria-kriteria 

untuk menjadi anggota 

Koperasi Adem Ayem? 

    

 

d. Apa sajakah hak dan 

kewajiban anda sebagai 

anggota Koperasi Peternak 

Adem Ayem? 

    

 

e. Manfaat apa saja yang 

anda peroleh setelah 

menjadi anggota Koperasi 

Peternak Adem Ayem? 

    

 

f. Bagaimana kelangsungan 

usaha tani ternak itik Desa 

Pakijangan sebelum dan 

sesudah adanya Koperasi 

Peternak adem Ayem? 

    

 

g. Apakah anda pernah 

melakukan pinjaman dari 

Koperasi Peternak Adem 

Ayem? 

    

 

h. Bagaimana tata cara 

pemberian pinjaman dari 
    

 



 
 

 

Koperasi Peternak Adem 

Ayem? 

 i. Apakah kelebihan dan 

kekurangan yang anda 

rasakan dalam melakukan 

pinjaman dari Koperasi 

Peternak Adem Ayem? 

    

 

4. Fungsi Tengkulak 

a. Apakah anda pernah 

melakukan pinjaman dari 

tengkulak? 

    

 

b. Bagaimana tata cara 

pemberian pinjaman dari 

tengkulak? 

      

c. Sejak kapan anda 

melakukan pinjaman dari 

tengkulak? 

    

 

d. Apakah kelebihan dan 

kekurangan yang anda 

rasakan dalam melakukan 

pinjaman dari tengkulak 

selama ini? 

    

 

e. Mengapa anda memilih 

melakukan pinjaman dari 

tengkulak? 

    

 

f. Apa yang melatarbelakangi 

anda memberikan 

pinjaman pada peternak 

itik desa Pakijangan? 

  

  

g. Kendala-kendala apa     



 
 

 

sajakah yang anda alami 

dalam memberikan 

pinjaman pada peternak 

itik Desa Pakijangan? 

5. Hubungan antara Peternak 

Itik Desa Pakijangan dengan 

Koperasi Peternak Adem 

Ayem dan Tengkulak 

a. Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara anda dengan 

anggota Koperasi Peternak 

Adem Ayem lainnya? 

 

    

 

 b. Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara anda dengan 

pengurus Koperasi 

Peternak Adem Ayem? 

  

  

c. Bagaimana hubungan yang 

terjalin antara anda dengan 

tengkulak? 

    
 

- 

 

 

 

 


