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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan, terhampar kurang lebih 17.508 pulau-

pulau yang besar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki garis pantai 81.000 

km2, merupakan wilayah pantai yang subur dan dapat dimanfaatkan untuk 

perikanan  

Melihat garis pantai yang begitu panjang, maka potensi budidya perairan 

sangatlah besar, tidak hanya diperairan laut saja, tetapi perairan tawar dan perairan 

payau juga memiliki potensi budidaya perikanan. Potensi perairan laut yang 

sangat luas, sangat menguntungkan untuk digunakan sebagai lahan budidaya, 

salah satunya adalah usaha budidaya rumput laut  

Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai 

ekonomis tinggi dan mudah untuk dibudidayakan serta biaya investasinyapun 

relatif rendah jika dibandingkan dengan komoditas perikanan yang lainnya. Selain 

mudah dan biaya produksi yang rendah, pemasaran hasil produksipun relatif 

mudah. Permintaan pasar akan rumput laut di luar negeri sangat tinggi. Tingginya 

harga rumput laut dalam negeri maupun  luar negeri dikarenakan rumput laut 

selain sebagai bahan makanan juga dapat dijadikan sebagai bahan baku industri 

dalam pembuatan kosmetik dan obat-obatan. Pasar dunia pada tahun 2004 

menghasilkan produksi sebanyak 2.934.000 ton dengan areal seluruhnya 8.150 ha 

atau 285.250 unit, dilakukan intensifikasiseluas 3.900 ha atau 136.500 unit dan 
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ekstensifikasi 4.250 ha atau 48.750 unit. Budidaya rumput laut dilakukan di 

Propinsi Riau, Lampung, DKI Jakarta, Bali, NTT, NTB, Sumatra Utara, Sulawesi, 

Irian Jaya dan Jawa Timur. 

Budidaya rumput laut memiliki peranan penting dalam usaha peningkatkan 

produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta memenuhi 

kebutuhan pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan serta  menjaga kelestarian 

sumber hayati perairan. Rumput laut bernilai ekonomis penting karena 

penggunaanya sangat laus dalam bidang industri, kosmetik, media cita rasa, roti, 

saos, pengalengan ikan atau daging, dan obat-obatan.  

Rumput laut (Eucheuma cottonii sp) merupakan  tanaman yang hidup di 

perairan membutuhkan sejumlah nutrien dalam jumlah yang cukup dan seimbang, 

guna mencapai produksi yang optimal. Perlakuan pemupukan pada komoditas ini 

sangat perlu agar produksi dapat ditingkatkan dari produksi yang biasa dihasilkan 

pada keadaan alami. 

Penelitian rumput laut untuk mempercepat laju pertumbuhan telah 

dilakukan dengan menggunakan “Aggrogib”, dengan kandungan hormon 

Gibberellin. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dengan dosis yang rendah 0 

ml/l, 0,02 ml/l, 0,06 ml/l, 0,1 ml/l, 0,14 ml/l dan 0,18 ml/l dihasilkan pertumbuhan  

rumput laut yang kurang maksimal. 

Penelitian ini mencoba untuk menggunakan hormon lain untuk 

meningkatkan produksi rumput laut yaitu dengan penggunaan “ Pupuk Bionik” 

yang diketahui mengandung hormon Gibberellin, Auksin dan Sitokinin. 
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1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai  

berikut : 

1. Apakah pupuk Bionik berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut 

(Eucheuma cottonii). 

2. Berapakah dosis terbaik pupuk Bionik yang dapat memberikan laju 

pertumbuhan maksimum pada rumput laut  (Eucheuma cottonii). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pupuk Bionik terhadap pertumbuhan rumput 

laut (Eucheuma cottonii). 

2. Mengetahui dosis terbaik  pupuk Bionik yang dapat memberikan laju 

pertumbuhan maksimum pada rumput laut laut (Eucheuma cottonii). 

 

1.4  Sasaran 

1.  Diketahui dosis optimal perendaman dengan pupuk Bionik yang 

dapat memberikan pertumbuhan terbaik pada rumput laut. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi 

dalam budidaya rumput laut untuk mempercepat laju pertumbuhan 

dengan menggunakan dosis perendaman pupuk Bionik yang terbaik 

terhadap laju pertumbuhan rumput laut sehingga dapat 

menguntungkan dalam budidaya rumput laut. 


