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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

          Indonesia merupakan negara maritim dengan tiga perempat wilayahnya 

berupa lautan. Luas laut Indonesia lebih kurang 5,8 juta km�, garis pantai 

sepanjang 95.181 km terpanjang kedua di dunia serta jumlah pulau 17.504 

menyimpan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar baik dari segi 

kualitas maupun diversitas. Sumber daya yang melimpah ini menjadikan 

Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor kelautan dan perikanan. Oleh 

karena itu, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan visinya yaitu 

“Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015” dengan misi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (DJPB 

KKP, 2010). 

Rumput laut merupakan salah satu komoditas ekspor  dan utama program 

revitalisasi perikanan yang diharapkan dapat berperan penting dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Saat ini potensi lahan untuk budidaya rumput laut di 

Indonesia sekitar 1,2 juta ha. Tahun 2011 baru termanfaatkan sebanyak 117,649 

ha (9.80%) dengan total produksi nasional 5.3 juta ton basah (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan, 2012). 

Rumput laut yang umum dibudidayakan oleh petani ada 2 jenis yaitu 

Gracilaria spp (kelompok agarofit) dan Eucheuma spp (kelompok karaginofit). 

Kedua jenis ini telah diperdagangkan secara luas karena dibutuhkan dalam jumlah 

yang besar sebagai bahan baku industri.  Kelompok agarofit hasil akhirnya berupa
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agar-agar (tepung batang dan lembaran agar) sedangkan kelompok alginofit hasil 

olahannya berupa tepung karagenan. Selain berfungsi sebagai makanan, rumput 

laut juga memiliki berbagai kegunaan. Nilai pemanfaatan untuk pangan cukup 

tinggi dan memiliki diversifikasi yang tinggi. Beberapa tahun yang lalu rumput 

laut hanya dipergunakan sebagai bahan makanan manusia. Seiring dengan 

kemajuan sains dan teknologi pemanfaatan rumput laut telah luas diberbagai 

bidang seperti pertanian di negara barat sebagai pupuk organik dan pembuatan 

salah satu media dalam kultur jaringan. Di bidang farmasi rumput laut dapat 

digunakan sebagai pembuatan suspense, pengemulsi, tablet, plester, dan filter. Di 

bidang industri digunakan dalam proses pengolahan produksi. Rumput laut juga 

digunakan sebagai bahan aditif seperti pada industri tekstil, kertas, keramik, 

fotografi, insektisida, pelindung kayu dan pencegahan api (Lagaronda. I.S, 2016). 

Permintaan terhadap rumput laut dalam negeri semakin meningkat 

khususnya di kota-kota besar seperti  Jakarta, Surabaya, Makasar dan lainnya. 

Harga rumput laut kering berkisar antara Rp. 5000 sampai dengan Rp. 9000 

perkilogram. Bahan mentah rumput laut tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

industri pengolahan rumput laut dalam negeri yang jumlahnya masih sedikit dan 

sebagian besar bahan mentah tersebut memenuhi pasar ekspor luar negeri seperti 

Inggris, Prancis, China, Jepang, Amerika serikat dan Hongkong. Pengembangan 

usaha budidaya rumput laut sangat memungkinkan untuk dilakukan secara massal 

dan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor sumber berputarnya roda 

pembagunan dan sendi-sendi ekonomi masyarakat.  

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Jawa Timur yang memiliki panjang pantai sekitar 175,8 km. Salah satu 
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potensi perairan yang sedang berkembang yaitu rumput laut. Kecamatan 

Wongserejo merupakan sentra produksi rumput laut (Seaweed Culture) terutama 

budidaya rumput laut dengan jenis Euchema cottonii. Luasan tanam yang siap 

ditanami rumput laut mencapai 800 hektar. Namun kini baru sekitar 250 hektar 

lahan efektif yang dikelola oleh 12 kelompok budidaya rumput laut. Dalam satu 

tahun, rumput laut yang dipanen mencapai 11 ribu ton (Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi, 2016). 

Perkembangan budidaya rumput laut yang di Kecamatan Wongsorejo ini 

cukup pesat. Diawali pada tahun 2008 dengan luasan 1,5 hektar, setelah enam 

tahun luasan lahannya berkembang mencapai 70 hektar. Sekali panen 

menghasilkan 3,5 ton rumput laut basah, dengan harga jual Rp 1.500/kg. Rata-rata 

dalam setahun 5-7 kali panen. Sekali panen petani bisa mendapakan penghasilan 

Rp 4-5 juta (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2016). 

Budidaya rumput laut di Kecamatan Wongsorejo sangat fluktuatif 

walaupun secara umum cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Kondisi ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain (1) serangan hama 

seperti ikan berenang dan penyakit putih, (2) musim tanam cenderung tidak stabil. 

(3) terbatasnya bibit unggul yang tahan terhadap penyakit, (4) sarana budidaya 

dan modal kerja yang sangat terbatas serta SDM pembudidaya yang masih 

terbatas. Berdasarkan uraian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan mengetahui dan menganalisis bagaimana efisiensi penggunaan 

luas lahan, bibit, tenaga kerja, dan waktu panen terhadap produksi produksi 

rumput laut Eucheuma cottonii, serta mengetahui dan menganalisis pendapatan 

petani rumput laut yang ada di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di teliti 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana efisiensi penggunaan luas tanam, bibit, tenaga kerja, dan waktu 

panen terhadap produksi usaha budidaya rumput laut Eucheuma cottonii di 

Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi? 

2) Berapa pendapatan petani dalam produksi rumput laut Eucheuma cottonii 

di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain : 

1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana efisiensi luas tanam, bibit, 

tenaga kerja, dan waktu panen terhadap produksi usaha budidaya rumput 

laut Eucheuma cottonii di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten 

Banyuwangi 

2) Mengetahui dan menganalisis pendapatan petani dalam produksi rumput 

laut Eucheuma cottonii di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten 

Banyuwangi  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak. Penelitian ini berguna bagi : 

1) Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pemerintah sebagai badan 

pengambil keputusan dan kebijakan. 
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2) Bagi Petani Budidaya Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi rumput laut sehingga 

nantinya memberikan masukan agar meningkatkan produksi dan petani 

dapat memperoleh keuntungan yang maksimum.  

3) Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya  

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah : 

1) Penelitian difokuskan pada pendapatan yang dihasilkan petani dan fungsi 

produksi rumput rumput laut Eucheuma cottonii di Kecamatan 

Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. 

2) Fungsi Produksi adalah hubungan fisik (kuantitatif) antara input (faktor-

faktor produksi) dengan output (produksi).  

3) Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan 

sumberdaya seminimal mungkin atau penggunaan sumber daya yang 

optimal untuk mencapai tujuan yang maksimal.  

4) Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati 

yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat/ hasil 

panennya.  

5) Rumput laut Eucheuma cottonii adalah salah satu jenis tanaman yang 

tergolong tanaman tingkat rendah, tidak mempunyai akar, batang maupun 

daun sejati, tetapi hanya menyerupai batang yang disebut thallus, tumbuh 

di alam dengan melekatkan diri pada karang, lumpur, pasir, batu dan 
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benda keras lainnya. Banyaknya petani budidaya rumput laut berminat 

untuk membudidayakan Eucheuma cottonii karena rumput laut jenis ini 

memiliki pasaran yang luas ditingkat nasional maupun internasional. 

Pengukuran Vaariabel dalam penelitian ini adalah : 

1) Produksi (Y) adalah banyaknya hasil yang diperoleh dalam usaha tani 

rumput laut dalam satu kali panen dinyatakan dalam (Kg). 

2) Luas tanam adalah luas media tanam yang digunakan untuk menanam 

rumput laut, dinyatakan dengan satuan hektar (Ha) 

3) Bibit adalah banyaknya bibit yang digunakan untuk melakukan usaha tani 

rumput laut yang dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg). 

4) Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses 

produksi baik dari keluarga petani maupun dari luar keluarganya, 

dinyatakan dengan Hari Orang Kerja (HOK). 

6) Waktu panen adalah menentukan umur panen rumput laut yang tepat agar 

produksi maksimal (Hari)  

7) Pendapatan (π) adalah hasil pengurangan antara total penerimaan (TR) dan 

total biaya (TC) yang dinyatakan dalam (Rp) 

8) Total Revenue (TR) adalah total penerimaan dari perusahaan yang 

diperoleh dari perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan harga 

barang tersebut dinyatakan dalam (Rp)  

9) Total Cost (TC) adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam 

menghasilkan output. Untuk mencari total cost yaitu dengan 

menjumlahkan total fixed cost dengan total variabel cost dinyatakan dalam 

(Rp). 
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10) Fixed Cost (FC) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

faktor –faktor produksi yang sifatnya tetap, misalnya : tanah, bangunan, 

mesin untuk keperluan usaha yang dinyatakan dalam (Rp). 

11) Variabel Cost (VC) adalah besarnya biaya variabel yang dikeluarkan 

untuk kegiatan produksi berubah-ubah sesuai perubahan jumlah barang 

atau jasa yang di hasilkan dinyatakan dalam (Rp). 
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