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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia membentang dari 60
0
 LU sampai 110

0
LS dan 920

0
 sampai 1420

0 
BT, 

terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. 

Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km2), dengan panjang garis pantai 

95.161 km
2
, terpanjang kedua setelah Kanada. Melalui Deklarasi Djuanda pada 13 

Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut 

sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah 

NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui 

konvensi hukum laut PBB ke tiga, United Nation Convention on the Law of the Sea 

1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang- 

Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut 

Indonesia menjadi 5,9 juta km
2
, terdiri atas 3,2 juta km

2
 perairan teritorial dan 2,7 

km
2
 perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas 

kontinen (continental shelf). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan 

terbesar di dunia (the biggest Archipelago in the World) (Lasabuda, 2013). 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan panjang garis pantai 81.000 km 

merupakan kawasan pesisir dan lautan yang memiliki berbagai sumber hayati dan non 

hayati yang sangat besar. Lautan yang merupakan 70% dari luasan total negara, 

menyimpan banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah garam. 

Negara kepulauan Indonesia dengan laut yang sangat luas dan memiliki potensi 

sebagai penghasil garam salah satunya adalah pulau Madura. (Suherman, 2011). 
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  Pulau Madura dikenal sebagai pulau garam. Istilah pulau garam ini  diambil 

dari komoditas potensial yang ada di Madura. Pada saat ini Madura menghasilkan 

sekitar 800,000 ton gram pertahun atau sekitar 80% kebutuhan garam konsumsi di 

Indonesia. Salah satu pemasok garam terbesar untuk kebutuhan garam nasional 

adalah Kabupaten Semenep yang merupakan Wilayah paling timur dari pulau 

Madura, dengan luasan usahatani garam sebesar 10.067 hektar (Sudarto 2011). 

Garam disamping menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, ternyata 

juga telah menyatu dalam kehidupan sejarah peradaban manusia. Artinya, garam 

sebagai bumbu masak atau garam dapur juga memiliki hubungan erat dengan budaya 

masyrakat Indonesia. Berdasarkan pemanfaatannya, garam dikelompokkan dalam dua 

kelompok utama, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi 

berdasarkan SNI, kandungan Nacl-nya maksimal 95%. Sulfat, magnesium dan 

kalsium maksimum 2% kotoran lain (lumpur dan pasir) maksimum 1% atas dasar 

persen berat kering (dry basis), serta kadar air maksimal 7%, sedangkan garam 

industri membutuhkan kuliatas yang lebih baik. Industri peminyakan, tekstil dan 

penyamakan kulit, (Nacl  > 97, 5%, sulfat < 0,5% kalsium >0,2, magnesium <0,3%, 

kadar air 3-5%) ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir 

(Suhelmi, 2013). 

PT. Garam Persero merupakan perusahaan BUMN yang memproduksi, 

mengelola, dan mendistribusiakan garam sebagai bahan baku, baik garam olahan 

maupun konsumsi secara mandiri. Pasokan PT. Garam Persero berdiri pada tahun 

1921 sudah memiliki pangsa pasar dibeberapa Wilayah, Jawa Timur, Jawa Barat,  
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Riau. Produksi garam yang dihasilkan PT. Garam Persero berupa garam konsumsi , 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul Analisis Trend Produksi Garam di PT. Garam Persero Kalianget Kabupaten 

Sumenep . Analisis Trend ini dilakukan untuk mengetahui fluktuasi yang terjadi pada 

perkembangan produksi garam di PT. Garam Persero dan faktor- faktor apa saja yang 

mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana trend produksi garam  di PT. Garam Persero Kalianget Kabupaten 

Sumenep ? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan faktor – faktor  produksi terhadap produksi  

garam di PT. Garam Persero Kalianget Kabupaten Sumenep ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan  Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan  yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu : 

1.  Menganalisis trend produksi garam di PT. Garam Persero Kalianget Kabupaten 

Sumenep 

2. Menganalisis pengaruh penggunaan faktor produksi garam di PT. Garam Persero 

Kalianget Kabupaten Sumenep 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Manfaat peneltian diharapkan antara lain: 

1. Bagi Perusahaan diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam 

penggunaan trend produksi untuk menghasilkan produksi garam yang maksimum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan  bagi PT. Garam persero. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi penunjang dan pelengkap yang berhubungan dengan pembangunan 

garam. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4. 1 Batasan Istilah 

Berdasarkan penjelasan agar tidak terjadi salah penafsiran maka istilah-istilah 

itu diberi batasan beserta pengukurannya sebagai berikut :  

1. Analisis trend adalah metode analisis  data yang ditujukan untuk melakukan 

estimasi maupun peramalan pada masa mendatang  untuk melihat kecenderungan 

menigkat atau menurun pada produksi garam dari tahun 2000-2016. 

2. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode untuk menentukan suatu persamaan 

regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertical anatara nilai aktual y 

dan nilai dugaan ramalan Y. 

3. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel Y (variabel 

yang dipengaruhi atau dependen) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh 

keragaman variabel bebas x (variabel yang mempengaruhi atau independen). 
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4. Fungsi produksi adalah suatu pernyataan yang menghubungkan faktor produksi, 

yaitu luas lahan, teknologi, curah hujan dan tenga kerja dengan produksi garam 

5. Pengertian Produksi Lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Pengertian ini dapat 

dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam 

menghasilakan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk 

mengolah atau memproses input sedemikian rupa (Sukirno 2002). 

6. Menurut (Wahyuningsih, 1995) dalam (Rositawati 2013), Garam yang dibuat 

dengan cara pengupan air laut, dari meja kristal di ladang-ladang pegaraman 

merupakan garam kasar (crude salt). Secara teritis, garam yang berasal dari 

penguapan air laut mempunyai kadar NaCl, 97% lebih (maksimum 97,78% dray 

basis), akan tetapi dalam praktek umunnya lebih rendah. Hal tersebut di sebabkan 

kualiatas air, cara pembuatan, dan hal lain yang mempengaruhi kristalisasi garam. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

 Variabel- variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Produksi garam (Y) merupakan jumlah garam yang dihasilkan oleh PT. Garam 

Persero dalam satuan ton dalam satu masa produksi. 

2.  Luas lahan (X1) luas lahan yang digunakan untuk memproduksi garam dalam 

satuan hektar (Ha) dalam satu masa produksi. 

3. Teknolologi (X2) merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi 

garam dalam satu masa produksi.  



6 

4. Curah hujan (X3) merupakan volume air hujan yang jatuh pada satu areal

tertentu diukur dalam satuan mm / ton.

5. Tenaga kerja (X4) merupakan jumlah tenaga keryang berdasarkan satuan hari

orang kerja (HOK) dalam satu masa produksi.




