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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi 

sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar. Luas perairan laut Indonesia 

sekitar 5,8 juta km 2 atau 75 persen dari total wilayah Indonesia.Laut Indonesia 

memiliki potensi lestari sumberdaya ikan sebesar 6,4 juta ton/tahun. Jumlah 

tangkapan yang diperbolehkan menurut Code Of Conduct for Resposible 

Fisheries (FAO, 1995) adalah 80 persen dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta 

ton/tahun. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di 

Indonesia masih belum optimal. 

Potensi produksi sumberdaya perikanan yang dapat dihasilkan dari usaha 

perikanan budidaya jauh lebih besar dari sektor perikanan tangkap, yaitu sekitar 

57,7 juta ton/tahun dan baru diproduksi 1,6 juta ton (0.3%). Nelayan memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.Sumberdaya 

alam laut yang masih belum banyak dikembangkan adalah rumput laut. Usaha 

budidaya rumput laut memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan di 

wilayah Indonesia ini dilihat dari wilayah perairan kita yang luas yaitu sebesar 

sembilan juta km². Sumberdaya kelautan ini merupakan modal bagi 

berkembangnya mata pencaharian nelayan disamping menangkap ikan, budidaya 

rumput laut ini dapat menunjang kelangsungan hidup para nelayan. Komoditas 

tersebut diolah lebih lanjut, ia dapat menghasilkan kurang lebih 500 jenis produk 

komersial, mulai dari agar-agar, pakan ternak, makanan, obat-obatan, kosmetik, 

pasta gigi, sampo, kertas, tekstil, hingga minyak pelumas pada pengeboran sumur 
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minyak. Pemanfaatan rumput laut di Indonesia telah dimulai tahun 1920, tetapi 

penggunaannya masih terbatas pada obat-obatan dan makanan dengan cara 

pengolahan yang tradisional. Rumpt laut memiliki khasiat yaitu antitumor, 

menurunkan tekanan darah, dan mengatasi gangguan kelenjar. Itu sebabnya, 

sebagian kalangan mengklaim rumput laut sebagai "tanaman dewa"(Afrianto 

Eddy dan Evi, 1993). 

Rumput laut merupakan salah satusumber devisa negara dan 

sumberpendapatan bagi masyarakat pesisir danmerupakan salah satu komoditi laut 

yang sangat populer dalam perdagangan dunia, karena pemanfaatannya yang 

demikian luas dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai sumber pangan, obat-

obatan dan bahan baku industri (Indriani dan Sumiarsih, 1991).  

Perairan kabupaten Banyuwangi memungkinkan untuk produksirumputlaut.  

Pantainya yang luas denganpanjang pantai kurang lebih60km belumdimanfaatkan 

secara optimal, selain untuk tempat pariwisata.Rumput laut yang dihasilkan di 

Kabupaten Banyuwangi memiliki kualitas dan kuantitas dalam meningkatkan rumput 

laut dari basah sampai kering. Meningkatkan produksi diharapkan perkembangan  

agroindustryyang berbasis rumput laut untuk mempercepat pembangunan untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan yang mendatang. Peningkatan dari proses 

produksi sampai manfaat yang dihasilkan rumput laut.  Oleh karena itu, perlu di 

lakukan penelitian mengenai trend produksi rumput laut(Eucheuma cottonii) 

mengenai perkembangan produksinya. Rumput laut memiliki empat jenis, tetapi 

di Kecamatan Wongsorejo ini menggunakan rumput laut jenis (Eucheuma 

cottonii)karena memiliki banyak manfaat  dan juga meningkatkan hasil 

pendapatan untuk mensejahterakan kebutuhan ekonomi serta mengurangi 
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pengangguran. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

perkembangan produksi rumput laut(Eucheuma cottonii)  yang mengambil lokasi 

di Kecamatan Wongsorejo Yang berjudul “Trend Produksi Rumput Laut 

(Eucheuma cottonii)  di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada adalah : 

1. Bagaimana perkembangan dan perkiraan produksi rumput laut(Eucheuma 

cottonii)di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi? 

2.Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada produksi rumput 

laut (Eucheuma cottonii) di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 

Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis perkembangan dan perkiraan produksi rumput 

laut(Eucheuma cottonii) di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada 

produksi rumput laut (Eucheuma cottonii) di Kecamatan Wongsorejo 

Kabupaten Banyuwangi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Berdasrkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sebagai masukan bagi 

pemerintah untuk merancang beberapa alternative dalam trend produksi 

usaha rumput laut di Kabupaten Banyuwangi, agar tumbuh dan 

berkembang masa yang akan datang. Meningkatkan kesejahteraan  

masyarakat pesisir, utamanya bagi petani rumput laut yang selama ini 

masih dalam kemiskinan 

2. Bagi Pengusaha. Memperoleh bahan baku yang memiliki kualitas, kuantitas 

dan kontinuitas yang baik untuk investasi maupun dalam pembuatan 

industry rumput laut. 

3. Bagi Petani atau masayarakat. Dapat memberikan informasi, pengetahuan 

dan wawasan untuk memberikan masukan agar meningkatkan produksi dan 

pendapatan, Serta pemasarannya akan terus berlanjut untuk masa yang akan 

datang. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Pada trend produksi rumput laut(Eucheuma cottonii) di Kecamatan 

Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.Pengukuran variabel ini menggunakan 

satuan (ha/ton/tahun)difokuskan pada: 

1) Perkembangan adalah suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak 

dapat terulang kembali.  

2) Peramalan adalah proses perkiraan (pengukuran) besarnya atau jumlah 

sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau 
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yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika 

(Sudjana,1989 :254). 

3) Rumput laut( Eucheuma cottonii)merupakan salah satu jenis rumput laut 

merah (Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii 

karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. 

Habitat khasnya adalah daerah yang memperoleh aliran air laut yang tetap, 

variasi suhu harian yang kecil dan substrat batu karang mati. 

4) Produksi merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan 

kegiatan ekonomi. Melalui proses produksi bisa dihasilkan berbagai 

macam barang yang dibutuhkan oleh manusia. Tingkat produksi juga 

dijadikan sebagai patokan penilaian atas tingkat kesejahteraan suatu 

negara. Jadi tidak heran bila setiap negara berlomba - lomba meningkatkan 

hasil produksi secara global untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya. 

5) Alternatif strategi pengembangan merupakan sebuah alternatif guna 

mewujudkan pengembangan dengan tujuan jangka pendek atau panjang 

panjang pada sebuah perusahaan.  

6) Analisis SWOT adalah analisis yang mengkombinasikan antara faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) untuk mengetahui secara pasti posisi sebuah perusahaan. 

7) Kekuatan adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam dan merupakan 

keunggulan perusahaan. 

8) Kelemahan adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan merupakan  

kekurangan/kelemahan perusahaan. 
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9) Peluang atau kesempatan adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan

bersifat menguntungkan.

10) Ancaman adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan bersifat

mengganggu keberlangsungan sebuah perusahaan.

11) Matrik SWOT adalah matrik yang akan digunakan untuk menyusun

berbagai alternatif strategi pengembangan melalui strategi SO, WO, ST,

dan WT.

12) Tahun Dasar (Y) merupakan awal mulainya mengalami peningkatan pada

tiap  tahunnya.

13) Luas lahan (X1) yang digunakan untuk memproduksi rumput laut dalam

satuan hektar(Ha).

14) Produksi (X2) merupakan jumlah rumput laut yang akan dihasilkan dalam

satuan ton.

15) Produktivitas (X3) yaitu yang sudah dihasilkan dalam satuan unit.


