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BAB III 

PRAKTIK MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI BATU AKIK DI 

JALAN SIBERUT KELURAHAN BANYUDONO PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Banyudono Ponorogo 

1. Letak Geografis 

Kelurahan Banyudono adalah suatu daerah yang masuk dalam 

wilayah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Mengenai batas-

batas desa adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara   : Kelurahan Keniten 

- Sebelah Selatan  : Kelurahan Mangkujayan 

- Sebelah Timur  : Kelurahan Nologaten 

- Sebelah Barat   : Kelurahan Mangkujayan  

Kelurahan Banyudono mempunyai luas daerah yaitu seluas 

108,171 Ha. Kelurahan Banyudono merupakan daerah dataran rendah 

dengan ketinggian 99 mdl di atas permukaan laut, banyaknya urah 

hujan 821 mm dan jumlah bulan hujan 3 bulan.
1
 

2. Jumlah Penduduk 

Menurut data terakhir yang dipunyai oleh Kelurahan 

Banyudono bahwa kepadatan penduduk Kelurahan Banyudono 5.025 

jiwa yang terdiri dari 2.482 penduduk laki-laki dan 2.543 penduduk 

                                                           
1
 Data Dasar Profil Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, 2015, 1-4. 
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perempuan. Di Kelurahan Banyudono ini terdapat 1.456 kepala 

keluarga (KK).
2
 

3. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) 

Jarak tempuh Kelurahan Banyudono ke pusat kecamatan 2 km 

dan jarak dari Kelurahan Banyudono ke Ibu Kota Kabupaten 2 Km 

dengan jarak tempuh sekitar 5 menit, sedang jarak dari Ibu Kota 

Provinsi 200 km. 

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi 

Dalam perkembangannya masyarakat Kelurahan Banyudono 

selalu menjaga kerukunan antar warga. Mereka selalu menjaga 

persatuan dan kesatuan antar warga, diantaranya melalui kegiatan 

gotong royong yang mereka adakan pada Hari Besar Islam dan Hari 

Besar Kenegaraan. Terbukti dengan diadakannya acara bersih desa, 

pengajian dan lomba tingkat anak-anak maupun orang dewasa pada 

bulan agustus atau orang-orang menyebutnya agustusan.
3
 

Perekonomian masyarakat Kelurahan Banyudono tidak terlepas 

daripada seluruh sektor yang berjalan dalam masyarakat baik dari 

penggerak ekonomi kelas bawah sampai kelas atas. Berikut ini adalah 

tabel sektor matapencaharian masyarakat Kelurahan Banyudono.
4
 

 

                                                           
2
 Ibid., 18. 

3
 Wawancara dengan Bapak Ringga DH Irawan, Lurah Banyudono, Senin 8 Agustus 

2016, pukul 10.30 WIB 
4
 Data Dasar Profil Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, 

2015, 6. 
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Tabel 1 

Sektor Matapencaharian 

No Sektor 

Matapencahariaan 

Jumlah pemilik usaha 

(orang) 

Jumlah karyawan  

(orang) 

1. Pertanian  36 36 

2. Perikanan  2 8 

3. Perdagangan  197 234 

Tabel 2 

Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga 

No Sektor Matapencahariaan Jumlah (orang) 

1. Montir 8 

2. Tukang batu 6 

3. Tukang kayu 5 

4. Tukang sumur 1 

5. Tukang jahit 15 

6. Tukang kue 10 

7. Tukang rias 2 

Tabel 3 

Sektor Industri Menengah Dan Besar 

No  Sektor Matapencahariaan Jumlah (orang) 

1. Karyawan perusahaan swasta 422 

2. Karyawan perusahaan pemerintah 25 

3. Pemilik perusahaan 14 
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5. Kondisi Bidang Keagamaan 

Masyarakat Kelurahan Banyudono mayoritas beragama Islam. 

Di Kelurahan Banyudono banyak terdapat masjid dan ada juga 

pondok pesantren. Meskipun di   Kelurahan Banyudono ada yang 

beragama non muslim tidak menjadikan renggangnya kerukunan antar 

warga. Terlihat ketika peringatan hari hari besar keagaamaan mereka 

saling menghormati.  

Dalam kesehariannya masyarakat  Kelurahan Banyudono 

memiliki tingkat keagamaan yang cukup baik, contohnya mereka 

sangat antusias dalam memeringati hari hari besar Islam seperti 

maulid Nabi dan 2 hari raya yaitu hari raya idul itri dan idul adha serta 

melaksanakan sholat berjamaah dan sholat jumat di masjid masjid 

setempat.
5
 

 

B. Praktik Monkey Business Pada Akad Jual Beli Batu Akik Di Jalan 

Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo 

Batu akik adalah sebuah mineral atau batu yang terbentuk secara 

alami dari hasil prosedur geologi yang unsurnya terdiri atas satu ataupun 

beberapa komponen kimiawi yang sudah di olah dan memiliki harga jual 

yang amat tinggi.
6
 Pada tahun 2014 sampai 2015 bisnis jual beli batu akik 

muncul dan booming di kalangan masyarakat, sebenarnya batu akik sudah 

                                                           
5
 Wawancara dengan Bapak Ringga DH Irawan, Lurah Banyudono, Senin 8 Agustus 

2016, pukul 10.30 WIB 
6
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa indonesia Edisi Ke 

Tiga, 1153. 
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ada sejak zaman dahulu tetapi pada tahun tersebut batu akik yang 

dahulunya harganya hanya sebatas sewajarnya, sekarang harganya bisa 

melambung tinggi diatas harga sewajarnya sebuah benda. Banyak pameran 

batu akik, pengrajin batu akik dan lapak pedagang batu akik bermunculan 

karena melambungnya harga batu akik.  

Di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo terdapat 

beberapa penjual batu akik, ada yang berasal dari Ponorogo sendiri dan 

ada juga yang berasal dari luar kota Ponorogo. Pada proses transaksi jual 

belinya bapak Ayik penjual batu akik disitu menuturkan bahwa ketika 

pembeli datang ke saya untuk membeli batu akik kemudian saya 

menawarkan ke pembeli dengan harga menurut kesenangan atau terserah 

saya karena tidak ada pasaran untuk harga batu akik setelah kami 

melaksanakan ijab qabul pembeli membawa pulang batu akik yang sudah 

dia beli.
7
 Bapak Mariono menutur bahwa akad pada jual beli batu akik 

sama halnya dengan jual beli yang lainnya, pembeli datang kelapak 

dagangan saya kemudian saya menawarkan harga yang tinggi. Setelah 

pembeli memastikan pilihannya untuk dibeli maka kami melakukan ijab 

qabul, yang membedakan dengan jual beli batu dengan lainnya bahwa 

tidak ada standart harga, jadi saya memberikan harga terserah saya atau 

berdasarkan kesenangan.
8
 Pada proses akad jual beli batu akik di lapak 

bapak Ali, ketika pembeli datang beliau layani dengan menawarkan batu 

                                                           
7
 Wawancara dengan Bapak Ayik, sebagai penjual batu akik, Jumat 28 Juli 2016, pukul 

9.30 WIB 
8
 Wawancara dengan Bapak Mariono, sebagai penjual batu akik, Jumat 28 Juli 2016, 

pukul 9.40 WIB 
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akik dagangannya dengan harga sesuai kesenangan bukan berdasarkan 

kualitas atau motif, yang penting beliau senang dan pembeli senang, beliau 

juga menuturkan bahwa batu akik itu hargannya stabil.
9
   

Saudara Faiz zein menuturkan bahwa batu akik itu merupakan batu 

langka dan unik, beliau membeli dengan alasan tersebut dan juga sedang 

ngetren di masyarakat. Beliau juga menuturkan bahwa batu akik ini 

sifatnya hanya musiman seperti tanaman gelombang cinta pada beberapa 

tahun lalu, melambungnya harga menurut beliau adanya sebuah permainan 

bisnis dalam penjualan batu akik.
10

 Menurut pemaparan dari saudara Rofik 

pembeli batu akik mengatakan bahwa batu akik harganya bisa melambung 

tinggi dikarenakan adanya tren yang menyebar ke masyarakat. 

Menurutnya ada seperti penggiringan opini atau pencitraan yang 

menyebabkan masyarakat antusias untuk memburu batu akik baik dijual 

kembali maupun untuk koleksi. Beliau merasakannya sendiri harga batu 

akik yang melambung tinggi hanya beberapa saat saja, dibuktikan pada 

tahun 2016 pasar batu akik sudah mulai surut.  

Beliau juga memaparkan bahwa praktik bisnis batu akik ini sama 

dengan kasusnya dengan jual beli tanaman aglonema, athurium, dan ikan 

louhan yang sempat booming pada beberapa tahun yang lalu. Beliau  

menuturkan pada waktu boomignnya dia membeli batu akik dengan alasan 

mengikuti tren yang ada di masyarakat, dan beliau juga menganggap batu 

                                                           
9
 Wawancara dengan Bapak Ali, sebagai penjual sekaligus penjual batu akik, Jumat 28 

Juli 2016, pukul 10.00 WIB 
10

 Wawancara dengan saudara Fais Zein, sebagai pembeli batu akik, Jumat 29 maret 2016, 

pukul 10.30 WIB. 
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akik adalah batu yang langka dan unik, sebelum booming dimasyarakat 

beliau belum berfikiran ingin membeli bahkan ingin memakai batu akik. 

Setelah batu akik tidak lagi trend di masyarakat beliau merasa menyesal 

karena sudah membeli dengan harga tinggi tetapi sekarang harganya 

merosot. Beliau juga menuturkan berpikiran bahwa yang namanya benda 

unik dan langka pasti harganya akan terus tinggi, tetapi berbeda dengan 

batu akik ini, beliau merasakan ada sebuah permainan yang menyebabkan 

harga batu akik melambung tinggi, karena hanya berlangsung beberapa 

saat saja, terlebih, dalam hal akik, tidak terdapat manfaat ekonomis nyata 

yang dapat diasosiasikan dengan batu alam tersebut, seperti pada jual beli 

tanaman aglonema, athurium, dan ikan louhan beberapa tahun yang lalu.
11

 

Saudara sufidun sebagai pembeli batu akik menuturkan alasan 

beliau membeli karena batu akik itu ramai, keunikannya, harganya tinggi, 

langka dan menurut saya adanya isu yang beredar dimasyarakat bahwa 

batu akik itu harganya bisa melebihi emas dan akan terus stabil sehinggga 

bisa untuk inveestasi. Menurut saya bisnis batu akik ini sama dengan 

bisnis tanaman gelombang cinta, ikan louhan karena harga batu akik 

harganya melambung tinggi tidak berlangsung lama dan sifatnya 

musiman, menurut saya juga ada permainan bisnis agar batu akik tersebut 

harganya melambung tinggi seperti pada bisnis tanaman gelombang cinta. 

Saya menyesal telah membeli batu akik, karena berdasarkan kabar yang 

beredar batu akik itu unik langka dan cocok untuk investasi maka saya 

                                                           
11

 Wawancara dengan saudara Rofik, sebagai pembeli batu akik, Jumat 29 April 2016, 

pukul 9.00 WIB. 
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membelinya dan berfikiran harganya tinggi terus tetapi seekarang turun 

derastis seiring berakhirnya tren batu akik.
12

 

Saudara Ahmad Zain sebagai penjual akik menuturkan, sebetulnya 

batu akik sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu atau sudah lama 

ada, tetapi mulai tren tahun 2014-2015 ini. Beliau beralasan menjadi 

penjual batu akik karena banyak orang membeli batu akik baik dari 

golongan dewasa, orang tua dan anak-anak dan batu akik dibuat untuk 

hiasan sehingga dapat dipakai pada semua kalangan dan karena batu akik 

itu unik, antik, dan banyaknya pameran-pameran batu akik disetiap kota 

dan menurut saya juga adanya isu isu yang beredar dimasyarakat bahwa 

batu akik itu cocok untuk inveestasi. Pertama alasan saya tertarik untuk 

menjual batu akik karena merupakan benda mati sehingga tidak ada 

kadaluarsanya, kedua saya meraup banyak keuntungan karena harganya 

bisa melambung tinggi pada saat ngetrennya yaitu pada beberapa tahun 

lalu tepatnya pada tahun 2014-2015. Bisnis batu akik dengan bisnis 

tanaman anthurium, aglonema dan ikan louhan sama, karena saya 

merasakan bahwa batu akik pada tahun 2016 ini sudah tidak lagi ngetren 

dimasyarakat dan juga sifatnya musiman dan harganya pada saat ngetren 

diluar batas kewajaran sebuah benda, yang membedakan dengan batu akik 

ini hanya objeknya, kalau akik benda mati dan tidak ada kadaluarsanya 

tetapi kalau tanaman geelombang cinta bisa mati sebab tanaman hidup. 

Untuk penjualan sekarang mengalami penurunan, bahkan banyak penjual 

                                                           
12

 Wawancara dengan saudara Ahmad Sufidun, sebagai pembeli batu akik, Selasa 03 Mei 

2016, pukul 08.30 WIB. 
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batu akik yang sudah tidak berjualan lagi, saya merasakan seperti adanya 

permainan bisnis untuk melambungkan harga batu akik ini seperti adanya 

isu bahwa batu akik ini cocok untuk investasi, tetapi walaupun harganya 

sangat tinggi mungkin bisa melebihi emas, tetapi tidak bisa digadaikan di 

pegadaian sebab ada indikasi bahwa harga batu akik ini sifatnya musiman 

dan benar adanya sekarang harganya mulai turun, menurut saya itu salah 

satu penyebab menurunnya penjualan batu akik.
13

 Rata-rata pembeli batu 

akik dari pacitan ini masih didominasi dari kalangan beberapa pedagang 

untuk dijual kembali yang berasal dari beberapa daerah seperti ponorogo, 

madiun, dan sekitar pacitan. Sebenarnya ada yang dari kalangan pembeli 

asli atau penghobi pemula tapi tidak mencapai 50% nya.
14

  

Bapak Malik sebagai pengrajin batu akik menuturkan omset 

kerajinan batu akik saya pada tahun 2016 ini mengalami penurunan yang 

sangat derastis, pada waktu ngetrendnya penghasilan saya satu bulan bisa 

mencapai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi sekarang hanya 

100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan bahkan kadang bisa Rp 0 (nol) 

rupiah perbulannya karena sepinya orang yang menggarapkan batu akik 

bisa juga disebabkan harga yang tidak masuk akal yang bisa melebihi 

harga emas, menurunnya tren dimasyarakat, melambungnya harga batu 

akik sehingga daya beli masyarakat menurun, sebab-sebab itu lah yang 

menyebabkan omset pengrajin sepi sehingga banyak yang sudah beralih 

                                                           
13

 Wawancara dengan Saudara Ahmad Zain, sebagai penjual batu akik, Selasa 07 Mei 

2016, pukul 10.30 WIB 
14

 Wawancara dengan Bapak Muktafa Alfin, sebagai penjual batu akik, Selasa 07 Mei 

2016, pukul 10.30 WIB 
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profesi.
15

 Salah satu dari faktornya menurunnya jual beli batu akik yaitu 

karena lemahnya daya pembeli dan lebih memilih untuk digunakan ke 

yang lebih penting dari pada untuk membeli batu akik.
16

 

Penelusuran Trubus menunjukkan bahwa pembeli anthurium masih 

didominasi pedagang, sekitar 60-70%. Selebihnya kolektor dan pehobi 

pemula. Artinya gairah pasar masih belum sempurna karena geliat 

sebenarnya terletak pada aktivitas konsumen akhir sebagai pengguna 

sebenarnya. Menurut pebisnis tanaman hias, dr Purbo Djojokusumo, 

selama persentase pembelian di kalangan pedagang masih di atas 50% 

maka pasar anthurium masih semu. Sebab, pasar yang sebenarnya itu 

terletak pada penikmat sesungguhnya yaitu end user-kolektor dan pemula. 

Kalau di tingkat pedagang itu masih adanya provokatif harga-harga yang 

tidak real, kata Yudha. Harga yang tidak realistis itu dimanfaatkan untuk 

mengganggu psikologis karakter konsumen Indonesia. Artinya geliat 

bisnis anthurium masih menunggu wajah sesungguhnya.
17

 Berarti sudah 

dapat dipastikan bahwa batu akik ini merupakan pasar semu sama dengan 

pasar anthurium sebab menurut dr Purbo Djojokusumo selama persentase 

pembelian di kalangan pedagang masih di atas 50% maka pasar dikatakan 

masih semu, sebab pasar yang sebenarnya itu terletak pada penikmat 

sesungguhnya yaitu end user kolektor dan pemula. 

                                                           
15

 Wawancara dengan Bapak Malik, sebagai pengrajin batu akik, Selasa 16 Mei 2016, 

pukul 10.45 WIB. 
16

 Wawancara dengan Bapak Ali, sebagai penjual sekaligus penjual batu akik, Jumat 28 

Juli 2016, pukul 10.00 WIB 
17

 Trubus 525-Agustus 2013/XLIV, 45. 
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Beberapa tahun belakangan, setelah sempat meledak dipasaran, 

batu akik mulai mengalami penurunan pamor dan peminat. Pasalnya, 

berbagai sumber mengatakan bahwa para penjual sudah mulai mengobral 

murah batu akinya dan berganti usaha setelah menjual mesin-mesin untuk 

memoles batu tersebut. Liputan6.com merangkum beberapa penyebab 

turunya tren batu akik di mata para penggemar dan masyarakat sebagai 

berikut: 

1. Lemahya daya beli ekonomi Indonesia 

Menurut berbagai sumber, daya beli masyarakat yang melemah 

pasca ramadhan 2015 lalu menjadi penyebab menurunya tren batu 

akik. Semakin melambungnya harga batu akik tidak sepadan dengan 

pendapatan masyarakat di Indonesia sehingga peminatnya mulai 

mengalami penurunan yang cukup drastis. 

2. Harga yang tidak masuk akal 

Penurunan tren batu akik ini juga dikarenakan harganya yang 

variatif, tetapi sulit diterima oleh akal sehat. Beberapa batu akik 

memiliki harga yang melebihi emas dan masyarakat mulai sadar 

bahwa batu tersebut tidak memiliki nilai jual dan investasi. 

3. Tren batu akik seperti perkembangan fesyen 

Menurut berbagai sumber, turunnya permintaan batu akik juga 

dikarenakan perkembangan fesyen yang semakin dinamis. Naiknya 
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tren batu akik di Indonesia juga dibarengi dengan naiknya tren fesyen 

batu akik yang menyebabkan harganya melambung tinggi.
18

 

PT Pegadaian (Persero) menegaskan kepada kalangan masyarakat 

untuk tidak lagi membawa berbagai macam jenis batu untuk digadaikan di 

Pegadaian. Manajer Humas PT Pegadaian (Persero), Basuki Tri Andayani 

mengungkapkan ada beberapa kantor pegadaian yang didatangi warga 

untuk mencoba menggadaikan batu akik tersebut. Banyak yang mencoba 

menggadaikan, tapi untuk batu akik itu tidak diterima sampai saat ini 

karena harganya subjektif. Basuki menilai, fenomena batu akik ini hampir 

mirip dengan melambungnya harga beberapa jenis tanaman salah satunya 

gelombang cinta beberapa waktu yang hingga harga tanaman itu mencapai 

puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dia berpendapat, batu akik meski saat 

ini harganya melambung tinggi namun jika dilakukan analisa risiko ketika 

barang itu jatuh tempo, batu tersebut tidak akan laku. Ada yang bisa kami 

terima, tapi batu yang diikat dengan emas, dan yang kami nilai itu 

emasnya, bukan batu akiknya, karena harga emas itu relatif konsisten, 

tegas Basuki.
19

 

Dari data yang didapatkan penulis dan alur model bisnis batu akik 

tersebut sama dengan bisnis tanaman aglonema, athurium, dan ikan louhan 

hanya saja berbeda objeknya. Yang dari awal harga sewajarnya sebuah 

                                                           

18
 http://lifestyle.liputan6.com/read/2363091/alasan-tren-batu-akik-mulai-menurun 

19
http://bisnis.liputan6.com/read/2274283/pegadaian-batu-akik-tak-bisa-digadaikan 

http://bisnis.liputan6.com/read/2243885/omzet-pegadaian-bakal-naik-jelang-ramadan
http://bisnis.liputan6.com/read/2261307/heboh-batu-akik-bergambar-kabah-ini-penampakannya
http://lifestyle.liputan6.com/read/2363091/alasan-tren-batu-akik-mulai-menurun
http://bisnis.liputan6.com/read/2274283/pegadaian-batu-akik-tak-bisa-digadaikan
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benda, menjadi harga yang sangat tinggi atau melambung tinggi kendati 

komoditas itu tidak memiliki manfaat yang jelas serta ilmiah, tetapi hanya 

berlangsung tidak lama sekitar beberapa tahun kemudian kembali kepada 

harga sewajarnya barang tersebut. Ada semacam penggiringan opini untuk 

menaikkan harga pasar. Tetapi, naiknya tren karena penggiringan alias 

pencitraan tidak berlangsung lama. Tren louhan, aglonema, dan anthurium 

hanya berlangsung dua tahunan, kini harga tiga item itu pada batas 

kewajaran. Praktik bisnis seperti ini disebut monkey bussines karena 

merupakan sebuah permainan yang diawali satu atau beberapa pihak 

pemodal yang mendesain agar suatu komoditas bernilai tertentu. Menurut 

kamus merriam webster  monkey business adalah tindakan yang menipu 

atau menyimpang.
20

  

 Perlahan namun pasti, komoditas tersebut bakal mempunyai nilai 

yang terus bertambah, kendati komoditas itu tidak memiliki manfaat yang 

jelas serta ilmiah. Kemudian dengan suatu cara para pemodal akan 

mendapat keuntungan karena telah menyusun sekenario. Ketika barang itu 

mencapai puncak booming, mereka melepas stok yang disiapkan sejak 

lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplai di pasaran dan permintaan 

yang tidak sebanding, perlahan harga barang tersebut otomatis turun 

mengikuti mekanisme pasar mencari harga yang wajar.
21

 Dari data penulis 

yang didapatkan bahwa peenjual batu akik khususnya di Ponorogo 

                                                           
20

 www.merriam-webster.com  
21

 www2.jawappos.com/baca/opinidetail/14199/Akik-dan-Jebakan-Monkey-Business 

http://www.merriam-webster.com/
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terutama yang ada di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono tidak semuanya 

yang melakukan praktik monkey business pada akad jual belinya. 

 

C. Penetapan Harga Pada Jual Beli Batu Akik Di Jalan Siberut 

Kelurahan Banyudono Ponorogo 

Pada tahun 2014-2015 batu akik mengalami kenaikan harga yang 

tidak sewajarnya. Penyebab kenaikan harga pada batu akik ini dikarenakan 

adanya penetapan harga yang dilakukan beberapa pemodal/penjual 

sehingga harga dapat melambung tinggi dengan cara permainan harga, 

atau provokasi harga dan perkataan dari penjual bahwa batu akik itu 

harganya terus stabil kepada masyarakat, agar tertarik untuk ikut 

meramaikan pasar dan membeli batu akik. Bapak Ayik salah satu penjual 

batu akik menuturkan, cara saya menetapkan harga batu akik berdasarkan 

kesenangan atau terserah saya (tidak ada patokannya) dan tidak juga 

berdasarkan kategori jenis batu akik tersebut,  karena pada batu akik tidak 

ada harga pasarannya seperti sepedah motor yang harganya menurut tahun 

pembuatannya.
22

 Cara penetapan harga batu akik yang dilakukan oleh 

Bapak Mariono penjual batu akik di jalan siberut juga tidak jauh berbeda 

yaitu berdasarkan kesenangan atau terserah saya (tidak ada patokannya) 

dan tidak juga berdasarkan kategori jenis batu akik tersebut,  karena pada 

batu akik tidak ada harga pasaran, misalnya batu akik jenis ini harganya di 

                                                           
22

 Wawancara dengan Bapak Ayik, sebagai penjual batu akik, Jumat 28 Juli 2016, pukul 

9.30 WIB 
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patok sekian, itu tidak ada hanya berdasarkan kesenangan.
23

 Rata-rata 

penjual batu akik di jalan siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo ini 

dalam menetapkan harga terserah, tanpa ada standart harga atau melihat 

dari kualitas dan motif batu akik tersebut, demikian juga yang dilakukan 

oleh bapak Ali sebagai penjual batu akik di jalan siberut Kelurahan 

Banyudono Ponorogo.
24

 

Adanya perubahan harga pada batu akik dibuktikan dengan, ketika 

sebelum ngetren di masyarakat harga batu akik itu hanya dibawah ratusan 

ribu, tetapi pada tahun 2014-2015 harganya bisa melambung tingggi 

bahkan sampai jutaan rupiah dan sifatnya hanya musiman.
25

 Pada waktu 

ramainya atau bomingnya saya bisa menjual dengan harga tinggi misalnya 

dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) untuk harga sebuah 

batu akik tetapi sekarang hanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
26

 

Perubahan harga pada batu akik yang berasal dari pacitan 

contohnya antara lain batu akik red baron, fosil, kalimayang, kalsedon, 

badar lumut, mata kucing, kecubung harganya bisa melambung tinggi 

ketika batu akik booming di masyarakat.
27

 

Berikut ini adalah data mengenai perubahan harga pada batu akik 

                                                           
23

 Wawancara dengan Bapak Mariono, sebagai penjual batu akik, Jumat 28 Juli 2016, 

pukul 9.40 WIB 
24

 Wawancara dengan Bapak Ali, sebagai penjual sekaligus penjual batu akik, Jumat 28 

Juli 2016, pukul 10.00 WIB 
25

 Wawancara dengan saudara Rofik, sebagai pembeli batu akik, Jumat 29 April 2016, 

pukul 9.00 WIB. 
26

 Wawancara dengan Bapak Mariono, sebagai penjual batu akik, Jumat 28 Juli 2016, 

pukul 9.40 WIB 
27

 Wawancara dengan Bapak Muktafa Alfin, sebagai penjual batu akik, Jumat 27 Mei 

2016, pukul 15.30 WIB 
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Nama batu akik Sebelum trend Trend 

red baron Rp 200.000 Rp 2.500.000 

Fosil Rp 75.000 Rp 1.000.000 

Kalimayang Rp 130.000 Rp 1.550.000 

Kalsedon Rp 150.000 Rp 2.000.000 

Mata kucing Rp 50.000 Rp 750.000 

Kecubung Rp 50.000 Rp 800.000 

Badar lumut Rp 75.000 Rp 1.500.000 

 

Untuk harga setelah berakhirnya trend pada tahun 2016 ini tidak 

ada ukuran harga yang pasti, sebab pada praktik jual beli batu akik ini 

hanya bersifat pasar semu bukan pasar nyata. Pasar nyata atau pasar 

sebenarnya itu terletak pada penikmat sesungguhnya yaitu para konsumen 

terkahir dan penghobi, kalau masih ditingkat pedagang itu masih adanya 

provokatif harga yang tidak sebenarnya. Harga yang tidak realistis itu 

dimanfaatkan untuk mengganggu psikologis karakter konsumen.  

Dari data yang didapatkan penulis bahwa benar batu akik 

mengalami kenaikan harga sehingga harganya berubah sampai beberapa 

kali lipat. Penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa penjual batu akik 

di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo hanya berdasarkan 

kesenangan saja, bukan dari kualitas dan motif batu akik tersebut, padahal 

sudah jelas berbeda jenis kualitas dan motif dari batu akik tersebut. 


