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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Menurut Indra Setiawan Lagaronda, 2016. Penelitian yang berjudul “ 

Analisis Produksi dan Pendapatan Budidaya Rumput Laut di Desa Lalombi 

Kecamatan Banawah Selatan, Kabupaten Donggala. Hasil penelitian tersebut 

yaitu jumlah bibit, tenaga kerja, pengalaman berusaha, dan lama panen, 

berpengaruh sangat nyata pada α 1% sedangkan modal kerja berpengaruh tidak 

nyata terhadap produksi rumput laut di Desa Lalombi Kecamatan Banawah 

Selatan Provinsi Sulawesi Tengah. Total produksi responden sebesar 1.043,62 kg/ 

78 m/ musim tanam dengan harga jual Rp 7000/ kg kering, maka total penerimaan 

responden usaha budidaya rumput laut di Desa Lalombi sebesar Rp 7.305.340 / 78 

m atau Rp 9.365.820,21/ 100 m. Total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 

Rp 3.938.691,49/ 78 m atau Rp 5.049.604,47/ 100 m. Total pendapatan yang 

diperoleh responden usaha budidaya rumput laut di Desa Lalombi Kecamatan 

Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebesar Rp 3.109.999,58/ 78 m / musim 

tanam atau Rp 3.987.178,95/ 100m / musim tanam.  

Menurut Fridollin Gratio.P. Raya Ola, 2013. Penelitiannya yang berjudul 

“Pendapatan Dan Fungsi Produksi Jagung (Studi Kasus Pada Usaha Tani Jagung 

Di Pedukuhan Sawah, Munggol, Saptosari, Gunung Kidul Tahun 2013” data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui 

survei lapangan. Hasil penelitian bahwa tingkat pendaptan bersih petani jagung di 

pedukuhan sawah adalah Rp. 30.055.060. Pendapatan bersih yang diterima oleh 

petani jagung dalam mengusahakan satu hektar lahan pertanian adalah sebesar Rp. 

2.673.225.    
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Berdasarkan analisis regresi model fungsi produksi Cobb-Douglas 

menunjukkan variabel luas lahan (0,113697) dan tenaga kerja (0,497813) dalam 

satu kali musim tanam berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Setiap 

kenaikan luas lahan sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan produksi 

jagung sebesar 0,11% setiap kenaikan tenaga kerja sebesar 1% maka akan 

menyebabkan kenaikan produksi jagung sebesar 0,49 %. Analisis statistik 

menunjukkan nilai koefisien determinasi (��) adalah 0,7633. Nilai dari 

probabilitas uji F-statistik signifikan pada α 5%. 

Cakra Iswahyudi, 2015. Penelitiannya yang berjudul “ Analisis Tingkat 

Pendapatan Petani Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel modal berpengaruh terhadap pendaptan 

petani budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Semakin besar modal yang 

dimiliki oleh petani dalam membudidayaka rumput laut, maka akan semakin besar 

pula hasil pendapatan yang akan dihasilkan petani tumput laut. Sedangkan 

semakin kecil modal yang dimiliki petani budidaya maka akan menghasilkan 

pendapatan rumput laut yang kecil pula. HOK berpengaruh terhadap pendapatan 

petani budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Petani yang menggukan 

waktu yang lebih banyak waktu yang bekerja pada saat proses pendapatan, dalam 

hal ini pembibitan, pemeliharaan bibit, hingga panen akan mendapatkan hasil 

pendaptan yang lebih banyak dibandingkan petani budidaya yang hanya 

menggunakan waktunya lebih sedikit dalam bekerja. Luas lahan berpengaruh 

terhadap pendapatan petani budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Lahan 

yang lebih luas akan mendapatkan rumput laut yang lebih banyak dibandingkan 

dengan lahan yang sempit atau kecil. 
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2.2 Kajian Pustaka  

2.2.1 Rumput laut 

Rumput laut tergolong tanaman tingkat rendah, tidak mempunyai akar, 

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

tumbuh di alam dengan melekatkan dirinya pada karang, lumpur, pasir, batu, dan 

benda keras lainnya. Secara taksonomi dikelompokkan ke dalam divisio 

Tallophyta (Anggadiredja, 2007). Secara kimia rumput laut terdiri dari protein 

(54%), karbohidrat (33,3%), lemak (86%), serat kasar (3%) dan abu (22,25%). 

Selain itu juga mengandung asam amino, vitamin, dan mineral seperti natrium, 

kalium,kalsium, iodium, zat besi dan magnesium. Kandungan asam amino, 

vitamin dan mineral mencapai 10-20 kali lipat dibandingkan dengan tanaman 

darat (Aslan, 2011). 

Berdasarkan kandungan pigmennya rumput laut dikelompokkan ke dalam 4 

kelas (Anggaduredja, 2007), yaitu : 

A. Rhodophyceae (ganggang merah) 

B. Pheophyceae (ganggang coklat) 

C. Chlorophyceae (ganggang hijau) 

D. Cyanophyceae (ganggang biru) 

Menurut Aslan, 2011. Sekitar 555 jenis rumput laut di Indonesia lebih dari 

21 jenis di antaranya berguna dan dimanfaatkan sebagai makanan serta memiliki 

nilai ekonomis sebagai komoditas perdagangan. Jenis-jenis ini adalah kelompok 

penghasil agar-agar (Gracilaria sp, Gelidium sp, Gelidiella sp, dan Gelidiopsis 

sp) serta kelompok Carrageenan (Euchema spinosum, Euchema cottonii dan 

Hypnea sp). 
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Beberapa jenis rumput laut yang telah berhasil dibudidayakan dan telah 

berkembang dengan baik ditingkat pembudidaya adalah Eucheuma cottonii dan 

Euchema spinosum yang dipelihara di perairan pantai (laut), serta Gracillaria 

verrucosa yang di perlihara di tambak. Sedangkan budidaya Gracillaria gigas 

masih belum berkembang dengan baik tetapi memiliki potensi untuk 

dikembangkan baik di tambak maupun di perairan pantai (DJPBKKP, 2004). 

Rumput laut jenis Eucheuma dibagi menjadi 4 spesies yaitu Eucheuma 

denticulatum (E.spinosum), Eucheuma edule, Eucheuma cottonii dan Eucheuma 

serra. Eucheuma cottonii memiliki ciri tumbuh tegak, sangat rimbun membentuk 

rumput yang padat, melekat di atas batu karang dengan cakram pelekat, tinggi 

lebih kurang 15 cm dan diameter 20-30 cm. Duri-duri thallus mirip E. spinosum 

tetapi tidak tersusun melingkari thallus. Percabangan ke berbagai arah dengan 

batang utama saling berdekatan di daerah pangkal. Eucheuma cottonii banyak 

hidup di zona pasang surut yang berdasar karang hingga ke zona subtidal. Sering 

membentuk koloni yang luas. Hidup di perairan tenang/ agak bergelombang dan 

tropis. (DJPBKKP, 2004). 

2.2.2 Budidaya Rumput Laut 

Menurut Anggadiredja (2007), syarat-syarat utama dalam keberhasilan 

dalam budidaya rumput laut adalah: 

a.  Pemilihan Lokasi 

Keberhasilan budidaya rumput laut sangat ditentukan pada pemilihan lokasi 

yang tepat. Hal ini dikarenakan produksi dan kualitas rumput laut 

diperngaruhi oleh faktor-faktor ekologi meliputi kondisi substart perairan, 

kualitas air, iklim dan geografis dasar perairan. Faktor lain yang tidak kalah 
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pentingnya dalam penentuan lokasi yaitu faktor kemudahan (aksesibilitas), 

resiko (masalah keamanan), serta konflik kepentingan (pariwisata, 

perhubungan dan tanaman laut nasional). 

b. Persiapan penanaman 

Persiapan penanaman rumput laut Eucheuma meliputi penyediaan peralatan 

budidaya yang sesuai dengan metode yang akan digunakan serta 

penyediaan bibit yang baik. Peralatan yang diperlukan dengan metode yang 

akan digunakan. Secara garis besar, peralatan yang digunakan antara lain 

batok kayu, bambu, jangka, tali polietilen (tambang plastik), tali rafia dan 

pelampung. Persiapan penanaman yang penting yaitu pemilihan dan 

penanganan bibit rumput Eucheuma , sebelum ditanam. 

c. Penanaman  

Dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Terdapat 3 metode yang 

sudah dikenal oleh masyarakat serta dikembangkan secara luas yaitu 

metode lepas dasar (off bottom method), rakit apung (floating rack method), 

dan rawai (long land method). Pemilihan metode ini tergantung pada 

kondisi geografis lokasi. Saat yang baik untuk penanaman adalah pada saat 

cuaca teduh (tidak mendung) dan paling adalah pagi hari atau sore hari 

menjelang malam. 

d. Pemeliharaan 

Selama rumput laut berada di wadah budidaya selama itu pula beberapa 

kegiatan terus dilakukan untuk memastikan rumput laut dalam kondisi baik. 

Pemeliharaan pertumbuhan rumput laut yang dilakukan secara rutin yaitu 

membersihkan lumpur dan kotoran yang melekat pada rumput laut, 
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menyulam tanaman yang rusak atau lepas dari ikatan. Mengganti tali, patok 

bambu dan pelampung yang rusak, serta menjaga tanaman dari serangan 

predator seperti ikan, dan penyu. 

e. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan bila rumput laut mencapai berat tertentu yakni 

sekitar 4 kali berat awal (dalam waktu pemeliharaan 1,5-4 bulan). Untuk 

jenis Eucheuma dapat mencapai sekitar 400-600 gram, maka jenis ini 

biasanya sudah bisa ditanam. 

2.2.3  Biaya  

Menurut Mulyadi (2003), biaya (expence) adalah pengeluaran sumber daya 

yang telah atau akan dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam buku 

lain Mulyadi (1999) menyebutkan bahwa arti luas biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujan tertentu. dalam arti sempit, biaya dapat 

diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. 

Biaya diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya 

variable. Penjelasan untuk kedua biaya tersebut adalah sebagai berikut : 

1. BiayaTetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan 

volume aktiva tertentu. Biaya tetap per unit berubah dengan adanya 

perubahan volume aktifitas. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan 

biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada 
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tingkat kapasitas tertentu. Besar biaya tetatp dipengaruhi oleh kondisi 

perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi manajemen 

2. Biaya Variabel 

Biaya Variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan volume kegiatan. Biaya variabel yang ada pada produksi rumput 

laut basah menjadi kering adalah biaya pembelian bibit, dan biaya tenaga 

kerja. 

3. Total Biaya 

Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama 

satu tahun yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel..  

2.2.4 Penerimaan 

Menurut Soekartawi (1995), Penerimaan adalah perkalian antara output 

yang dihasilkan dengan harga jual. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = Q x P 

Dimana : 

TR   = Penerimaan total (total revenue)  

Q   = Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P   = Harga (price) 

Semakin  banyak  produk  yang  dihasilkan  maka  semakin  tinggi  harga  

per unit  produk  bersangkutan,  maka  penerimaan  total  yang  diterima  produsen  

akan semakin  besar.  Sebaliknya  jika  produk  yang  dihasilkan  sedikit  dan  

harganya rendah  maka  penerimaan  total  yang  diterima  oleh  produsen   
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semakin  kecil. Penerimaan  total  yang  dikeluarkan  akan  memperoleh  

pendapatan  bersih  yang merupakan keuntungan yang diperoleh produsen. 

2.2.5 Keuntungan 

Keuntungan atau laba pengusaha adalah penghasilan bersih yang diterima 

oleh  pengusaha,  sesudah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  produksi,  atau  dengan 

kata  lain,  laba  pengusaha  adalah  selisih  antara  penghasilan  kotor  dan  biaya  

–biaya  produksi.  Laba  ekonomis  dari  barang  yang  dijual  adalah  selisih  

antara penerimaan yang diterima  produsen  dari penjualan  produksi keripik 

ubikayu  dari sumber  yang  digunakan  untuk  membuat  barang  tersebut.  Jika  

biaya  lebih  besar dari  pada  penerimaan  berarti  labanya  negatif,  situasi  

seperti  disebut  rugi (Lipsey et al, 1990).           

Sebuah  perusahaan  yang  memaksimumkan  laba  ekonomi  yang 

maksimum, yaitu  perusahaan berusaha untuk membuat selisih antara penerimaan 

total dengan biaya ekonomi sebesar mungkin (Nicholson, 1992). 

2.2.6 Teori Produksi  

Assauri (2003), mengemukakan bahwa  produksi adalah kegiatan 

menciptakan atau menambah kegunaan (utility) suatu barang atau jasa dengan 

menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan modal) yang 

ada. Hermanto (2004), mengemukakan bahwa produksi adalah suatu proses untuk 

memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan jasa-jasa lain yang dapat memenuhi 

kebutuhan manusia. Oleh karena itu produksi merupakan tindakan manusia untuk 

menciptakan atau menambah nilai guna barang sesuai dengan yang dikehendaki. 

Seorang petani atau nelayan dalam melakukan usahanya akan selalu 

berfikir untuk mengalokasikan input seefisien mungkin untuk memproduksi yang 
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maksimal. Cara berfikir yang demikian adalah wajar, mengingat petani melakukan 

konsep bagaimana memaksimalkan keuntungan. Assauri (2003), mengemukakan 

bahwa produksi merupakan hasil yang diperoleh yang berkaitan dengan proses 

berlangsungnya proses produksi. Kuantitas dan kualitas hasil output tersebut 

tergantung pada keadaan input yang telah dihasilkan, jadi antara output dan input 

terdapat kaitan yang jelas. 

2.2.7 Analisis Fungsi Produksi 

Tain (2005: 82). Fungsi produksi adalah hubungan fisik (kuantitatif) antara 

input (factor produksi) dengan output (produksi). Analisis fungsi produksi adalah 

analisis dan pendugaan terhadap hubungan tersebut. Apabila bentuk fungsi 

produksi yang benar kita ketahui, kita dapat memanfaatkan informasi harga untuk: 

a. Menentukan kombinasi input yang optimum  

b. Melakukan studi tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap 

penggunaan input dan terhadap produk 

Tetapi informasi yang diperoleh dari analisis fungsi produksi tidak sempurna 

karena :  

a. Adanya faktor ketidakpastian seperti cuaca, hama/penyakit tanaman 

b. Data yang digunakan dalam pendugaan mungkin tidak benar 

c. Pendayagunaan fungsi produksi hanya sebagai gambaran rata-rata suatu 

pengamatan 

d. Data harga dan opportunity cost mungkin tidak diketahui dengan pasti 

e. Setiap petani dan usahataninya mempunyai sifat yang khusus 
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Bentuk umum fungsi produksi : 

 Y = f (Xi) 

Artinya Y (produksi) merupakan fungsi dari X (faktor produksi) sebanyak i 

atau besar kecilnya produksi (Y) tergantung besar kecilnya faktor produksi (X), i 

merupakan macam-macam faktor produksi yang berpengaruh. Faktor faktor yang 

berpengaruh dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu : 

a. Yang dapat dikuasai oleh petani seperti luas lahan, pupuk, tenaga kerja, 

jumlah bibit. 

b. Yang tidak dapat dikuasai seperti iklim, jenis tanam dsb, disebut juga 

dummy variabel. 

2.2.8 Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Menurut Tain (2005: 89). Bentuk umum dari fungsi Cobb-Douglas yaitu 

   Y = A Xi
Bi 

Dalam bentuk logaritma  

Log Y  = Log A + �1 Log �� + ��	Log ��+ ......... + ��Log �� 

Keterangan :  

Log A  : Konstanta yang merupakan intersep 

Bi  : Koefisien regresi untuk variabel ke i 

i  : Jumlah variabel 1 sampai ke n 

u  : Simpangan (eror) 

Dalam fungsi Cobb-Douglas  selain variabel terukur (variabel yang dapat 

dihitung secara kuantitatif dapat di masukkan variabel dummy atau perubah sandi 

atau perubah boneka yaitu input yang hanya dapat dinyatakan secara kualitatif 
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misalnya daerah hulu dan daerah hilir, musim penghujan dan musim kemarau. 

Untuk itu dummy variabel  hanya dibedakan (diberi nilai) menurut kelas misalnya 

0 dan 1 

Sehingga hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dapat 

dituliskan : 

  Y = f ( X1 . X2 . . . . Xn . D1 . . . .Dn 

Keterangan : 

X  : Variabel terukur 

D : dummy variabel 

Variabel dummy berpengaruh terhadap intersep 

Sifat-sifat fungsi Cobb-Douglas : 

a.  B1   : koefisien regresi sekaligus menunjukkan elastisitas  

faktor produksi 

b. ∑Bi : menunjukkan tingkat return to scale atau daerah produksi pada 

fungsi produksi  

∑B1  = 1 berarti produksi berada pada tingkat Costant return to scale   

(kenaikan dengan laju tetap)  

∑Bi  > 1 berarti produksi berd pd tingkat Increasing return to scale  

(kenaikan yang meningkat)  

∑Bi < 1 berarti produksi berada pada tingkat Decreasing return to scale  
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(kenaikan yang menurun) 

2.2.9 Efisiensi Ekonomis  

Menurut Tain (2005: 100). Apabila efisiensi tersebut dikaitkan dengan 

harga, dengan kata lain efisiensi ini diukur dengan nilai uang (profits). Efisiensi 

secara ekonomis tercapai apabila diperoleh profits maksimum. Keuntungan 

(profit) maksimum diperoleh apabila tercapai kombinasi input yang optimum. 

Syarat untuk memperoleh profit maksimum adalah apabila :  

  PX = Py . PM 

Berarti apabila : 

��

��	
 PM = 1 kombinasi input optimum 

��

��	
 PM > 1 kombinasi input belum optimum 

��

��	
 PM < 1 kombinasi input sudah tidak optimum lagi  

Dari fungsi Cobb Douglas diketahui bahwa  

PMX  = B 
�

	��	
  

Maka profit maksimum tercapai apabila : PXi =  Bi 
�

��		
 Py 

Atau kombinasi input optimum, apabila  

Bi 
�	��

��	���	
 = 1  
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Dan masing masing input (X1) yang digunakan sebesar : 

Xi= 
��		�	.��

���	
  

Dimana : 

Xi  : macam input  

Px� : harga per satuan input yang bersangkutan 

Y  : produksi rata-rata 

Py  : harga persatuan output (produksi) 

Bi  : koefisien regresi  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Produksi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dalam budidaya rumput 

laut Eucheuma cottonii  sehingga dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya/ 

petani. pada analisis ini mengkaji efisiensi penggunaan faktor produksi budidaya 

rumput laut Eucheuma cottonii. Efisiensi produksi diperlukan untuk mengetahui 

penggunaan faktor produksi yang tepat. Budidaya rumput laut Eucheuma cottonii 

membutuhkan beberapa faktor produksi diantaranya: Luas tanam, bibit, tenaga 

kerja, dan waktu panen dengan demikian akan diperoleh hasil produksi. Adanya 

faktor-faktor produksi tersebut dapat diketahui biaya produksi. Biaya produksi 

merupakan keseluruhan biaya input produksi yang di keluarkan selama proses 

produksi. Hasil produksi budidaya rumput laut Eucheuma cottonii  di jual dan 

menghasilkan penerimaan, penerimaan adalah nilai yang diperoleh petani dari 

hasil penjualan produksi sebelum dikurangi biaya produksi. Selisih antara hasil 



21 
 

penerimaan dan biaya yang dikeluarkan merupakan pendapatan. Hasil produksi 

dan biaya produksi akan mempengaruhi secara langsung terhadap penerimaan dan 

pendapatan. Selanjutnya untuk menganalisis efisiensi akan dilakukan dengan 

menganalisis efisiensi penggunaan faktor produksi dan efisiensi biaya usahatani. 

Analisis efisiensi penggunaan faktor produksi akan dianalisis dengan menggunakan 

uji Cobb-Douglass yang nantinya akan diperoleh hasilnya apakah optimal ataukah 

tidak optimal, sedangkan analisis efisiensi biaya usahatani menggunakan analisis R/C 

Rasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. Kerangka pemikiran 

Faktor-faktor Produksi 
(Input) : 

- Luas tanam 
- Bibit 
- Tenaga Kerja 
- Waktu Panen 

Produksi Rumput 
Laut (Output) 

Penerimaan Biaya 

Budidaya Rumput 
Laut Eucheuma 

cottonii 

Analisis 
Efisiens

i 

Efisiensi 
Penggunaan 
Faktor-faktor 

Produksi 

Pendapatan 

Efisiensi Biaya 
R/C Ratio

Cobb-Douglas



22 
 

2.4 Hipotesis  

1. Diduga penggunaan luas tanam, bibit, tenaga kerja, dan waktu panen 

terhadap produksi rumput laut Eucheuma cottonii efisien. 

2. Diduga pendapatan pembudidaya rumput laut Eucheuma cottonii 

menguntungkan.  
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