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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Loura (2012), Strategi pengembangan Budidaya Rumput laut di pulau 

Nain Kabupaten Minahasa utara, menyimpulkan bahwa tiga prioritas utama 

strategi pengembangan budidaya rumput laut di Pulau Nain adalah dengan 

mengefektifkan peran Dinas kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait dalam 

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sumber 

permodalan usaha, pengadaan pola kerjasama kemitraan usaha. 

 Raihani (2008), penelitiannya yang berjudul prospek pengembangan 

rumput rumput di Kabupaten Morowali, memberikan kesimpulan bahwa jenis-

jenis rumput laut yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang untuk 

dikembangkan di Kabupaten Morowali adalah Eucheuma cottonii dan Eucheuma 

spinosum (karaginofit), Gracillaria sp (agarofit). Pengusaha rumput laut oleh 

masyarakat pesisir di Kabupaten Morowali tergolong masih secara tradisional. 

 Penelitian oleh Sambo (2013) yang berjudul “Strategi keberlanjutan 

budidaya Rumput Laut Masyarakat Pesisir Kabupaten Luwu”. Hasil kelayakan 

finansial menunujkkan bahwa usaha budidaya rumput laut di wilayah Kabupaten 

Luwu secara ekonomis prospektif untuk dilaksanakan. Pendapatan rata-rata petani 

rumput laut sebesar Rp 63.000.000 per tahun dengan hasil produksi pertahun 

sbesar 80.000 kilogram. Dari empat variabel yang disajikan , faktor bibit 

merupakan variabel yang pertama yang paling berpengaruh dalam meningkatkan 

produksi rumput laut. Koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel bibit sebesar 
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8,78 dapat meningkatkan produksi rumput laut sebesar 8,78 kg kering/ha/siklus. 

Variabel kedua yaitu penambahan panjang  bentangan1 kg/ha/siklus, dapat 

meningkatkan produksi sejumlah 1.01 kg/kering/ha/siklus. Faktor pendukung 

yang berpengaruh lainnya dalah variabel tenaga kerja yang bernilai yang bernilai 

+6,67 selama 1(satu) tahun budidaya rumput laut dapat meningkatkan produksi 

rumput laut hingga 6,67 kg/ha/siklus. Sedangkan hasil analisis investasi kegiatan 

budidaya rumput laut memberikan nilai manfaat biaya sejumlah 6,08. Jadi 

kegiatan budidaya rumput laut memberikan keuntungan yang berlipat 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Usaha yang prospektif tersebut 

diketahui mengalami ancaman diantaranya anomaly cuaca, keterbatasan kapasitas 

petani rumput laut mengelola teknis budidaya dan juga kondisi fisik lingkungan 

yang berimplikasi pada penurunan produksi.   

 

2.2 Pengertian  Trend 

Pengertian trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun 

dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke 

waktu dan nilainya cukup rata (smooth). Trend data berkala bisa berbentuk trend 

tang meningkat dan menurun secara mulus. Trend yang meningkat disebut trend 

positif dan trend yang menurun disebut trend negative. Trend menunjukkan 

perubahan waktu yang relative panjang dan stabil. Kekuatan yang dapat 

mempengaruhi trend adalah perubahan populasi, harga, teknologi dan 

produktivitas. 

Garistrendpada dasarnya garis regresi dan variabel bebas (x) merupakan 

variabel waktu. Tren garis lurus(linier) adalah suatu trendyang diramalkan naik 

atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat 
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menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren 

garis lurus(linier) terdiri atas metode kuadrat kecil atau (least square) dan 

moment. 

 

2.3 Pengertian Perkembangan 

Perkembangan adalah perubahan yang progesif dan kontinyu 

(berkesimnambungan) dalam diri individu mulai lahir sampai mati. Pengertian 

lainnya yaitu : Perubahan – perubhan yang dialami individu atau organisme 

menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progesif, dan 

berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis.  

1. Sistematis adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling 

ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian – bagian organisme 

(fisik & psikis) dan merupakan satu kesatuan yang harmonis.  

2. Progesif : perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam 

baik secara kuantitatif (fisik) maupun kualitatif (psikis)  

3. Berkesinambungan : perubahan pada bagian atau fungsi organisme 

berlangsung secara beraturan.  

Ciri – ciri perkembangan secara umum yaitu : 

1. Terjadinya perubahan dalam aspek fisik (perubahan berat badan dan organ – 

organ tubuh) dan aspek psikis (matangnya kemampuan berpikir, mengingat, 

dan berkreasi)  

2. Terjadinya perubahan dalam proporsi; aspek fisik (proporsi tubuh anak 

beubah sesuai dengan fase perkembangannya) dan aspek psikis (perubahan 

imajinasi dari fantasi ke realitas)  
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3. Lenyapnya tanda – tanda yang lam; tanda - tanda fisik (lenyapnya kelenjar 

thymus (kelenjar anak – anak) seiring bertambahnya usia) aspek psikis 

(lenyapnya gerak – gerik kanak – kanak dan perilaku impulsif).  

4. Diperolehnya tanda – tanda yang baru; tanda – tandafisik (pergantian gigi dan 

karakter seks pada usia remaja) tanda – tanda psikis (berkem 

bangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi dengan lawan jenis) 

 

2.4Deskripsi dan Morfologi Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Dari segi morfologi, rumput laut tidak memperlihatkan adanya perbedaan 

antara akar, batang dan daun. Secara keseluruhan, tanaman ini mempunyai 

morfologi  yang mirip, walaupun sebenarnya berbeda. Bentuk- bentuk tersebut 

sebenarnya hanyalah thallus rumput laut ada bermacam- macam, antara lain 

bulat  seperti tabung, pipih, gepeng, bulat seperti kantong dan rambut  dan 

sebagainya. Thalli  ini ada yang  tersusun  uniselluler (satu sel)  atau multiselluler 

(banyak sel). Percabangan thallus  ada yang  dichotomous (bercabang dua terus 

menerus), pectinate (berderet searah pada suatu sisi thallus  utama),  pinnate 

(bercabang  dua- dua pada sepanjang thallus utama secara berselang seling), 

ferticillate (cabangnya berpusat melingkari aksis atau sumbu utama) dan ada juga 

yang sederhana, tidak bercabang. Sifat substansi thalli juga beraneka ragam, ada yang 

lunak seperti gellatin (gellatinous), keras diliputi atau mengandung zat kapur 

(calcareous), lunak seperti tulang rawan (cartilagenous) , berserabut (spongious) dan 

sebagainya. 

 



 
 

11 
 

Struktur anatomi thalli  untuk tiap jenis rumput laut berbeda- beda, 

misalnya pada family yang sama antara Eucheuma spinosum dengan Eucheuma 

cottonii, potongan thallus  yang melintang mempunyai susunan sel yang berbeda . 

Perbedaaan- perbedaan ini membantu dalam pengenalan berbagai jenis rumput 

laut baik dalam mengidentifikasi jenis, genus ataupun family. 

 

Gambar 1: Rumput laut (Eucheuma cottonii) 

Pigmen yang terdapat dalam thallus rumput laut dapat digunakan dalam 

membedakan berbagai kelas. Pigmen ini dapat menentukan warna thallus sesuai 

dengan pigmen yang ada pada kelas Chlorophyceae, Phaeophyceae, 

Rhodophyceae, dan Cyanophyceae. Perbedaan warna thalli menimbulkan adanya 

ciri algae yang berbeda seperti Algae hijau, algae coklat, algae merah dan algae 

biru. Namun dalam kenyataannya kadang-kadang kita sulit menentukan salah 

satu  kelas hanya berdasarkan pada warna thallus  yang kita ketahui, karena 

algae  merah kadang-kadang berwarna hijau kekuning-kuningan, coklat kehitam-

hitaman atau kuning kecoklata-coklatan.  Keadaan warna tidak selalu dapat 

digunakan dalam menentukan kelasnya. Perubahan warna sering terjadi hanya 

karena faktor lingkungan yang berubah. Kejadian ini merupakan proses 

modifikasi yaitu perubahan bentuk dan sifat luar (fenotif) yang tidak kekal sebagai 

https://aimarusciencemania.files.wordpress.com/2013/08/rumput-laut.jpg
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akibat pengaruh lingkungan antara lain iklim dan oseanografis yang relatif cukup 

besar. Pigmen yang menentukan warna ini antara lain klorofil, karoten, 

phycoerythrin, dan phycocyanin yang merupakan pigmen-pigmen utama 

disamping pigmen-pigmen lain. phycoerythrin, dan phycocyanin hanya terdapat 

pada Rhodophyceae dan Cyanophyceae. Sedangkan klorofil dan karoten dijumpai 

pada keempat kelas algae, hanya kadarnya yang berbeda. (Aslan, 1991) 

Eucheuma adalah alga merah yang biasa ditemukan di bawah air surut 

rata-rata pada pasut bulan-setengah. Alga ini mempunyai thallus yang silindris 

berdaging dan kuat dengan bintil-bintil atau duri-duri yang mencuat ke samping 

pada beberapa jenis, thallusnya licin. Warna alganya ada yang tidak merah, tetapi 

hanya coklat kehijau-hijauan kotor atau abu-abu dengan bercak merah.Di 

Indonesia tercatat empat jenis, yakni Eucheuma spinosum, Eucheuma edule, 

Eucheuma alvarezii dan Eucheuma serra (Romimohtarto dan Juwana, 2005 ) 

Alga kelas ini juga mempunyai bentuk yang sangat beragam, tetapi bentuk 

umum yang dijumpai bentuk filament dengan septa atau septa, dan berbentuk 

lembaran (Romimonhtarto, 2001). 

        Perkembangbiakan seksual sebagai berikut isi dari suatu sel biasa tumbuhan 

yang pipih dan berlapis dua membentuk sel kelamin yang disebut gamet berbulu 

getar dua. Setelah gamet lepas ke air mereka bersatu berpasangan dan melalui 

pembelahan sel berkembang menjadi tumbuhan baru yang dikenal dengan 

sporofit, tetapi biasanya melalui fase benang dulu. Perkembangbiakan dapat juga 

secara aseksual. Setiap sel biasa dari tumbuhan zoospore berbulu getar empat. 

Zoospore ini setelah dilepas tumbuhlangsung menjadi gametofit yakni tumbuh – 

tumbuhan yang menghasilkan gamet. Perkembangbiakan aseksual dapat pula 
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terjadi dengan fragmentasi yang membentuk tumbuhan tak melekat  

(Romimohtarto, 2001). 

         Perkembangbiakan seksual sebagai berikut isi dari suatu tumbuhan yang 

pipih dan berlapis dua membentuk sel kelamin yang disebut gamet berbulu getar 

dua. Setelah gamet lepas ke air mereka bersatu berpasangan dan melaui 

pembelahan sel berkembang menjadi tumbuhan baru yang diikenal dengan 

sporofit, tetapi biasanya melaui fase benang dulu. Perkembangbiakan dapat juga 

secara aseksual. Setiap sel biasa dari tumbuhan zoospora berbulu getar empat. 

Zoospora ini setelah dilepas tumbuh langsung menjadi gametofit yakni tumbuh – 

tumbuhan yang menghasilkan gamet. Perkembangbiakan aseksual dapat pula 

terjadi dengan fragmentasi yang membentuk tumbuhan tak melekat 

(Romimohtarto,2001).  

Rumput laut memiliki nutrisi yang sangat beragam dengan kadar yang 

cukup tinggi, mencapai 10 – 20 kali lipat dibandingkan dengan tanaman darat. 

Rumput laut menghasilkan senyawa koloid yang disebut fikokoloid yakni agar, 

align dan karaginan (Kadi 2004)., oleh karena itu rumput laut menjadi sumber 

pembuatan tepung karaginan yang nantinya dapat diolah menjadi produk lain 

selain untuk bahan pangan dan sumber hidrokoloid, rumput laut juga mempunyai 

potensi sebagai antikanker, mencegah kardiovaskular, makanan diet, bahan obat – 

obatan serta antioksidan klorofil. 

Rumput laut dari divisi Phaeophyta mengasilkan align atau alginate, 

lamarin, selulosa dan manitol. Biasanya jenis Phaeophyta yang dimanfaatkan 

sebagai penghasil align alginate adalah Macrocystis, Turbinaria, Padina dan 
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Sargassum sp.(Rasid 2003).Pemanfaatan potensi rumput laut terus berkembang 

dan menambah bidang farmasi, kosmetik serta kedokteran. 

Rumput Laut Eucheuma cottonii merupakan jenis rumput laut yang paling 

banyak dibudidayakan di wilayah perairan Indonesia. Sentra wilayah budidaya 

rumput laut jenis ini terdapat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa 

Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara 

Barat.Eucheuma cottonii merupakan rumput laut penghasil karaginan yang 

sebagian besar hasilnya digunakan untuk bahan baku industri. Rumput laut 

Eucheuma cottonii dibudidayakan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang 

digunakan untuk industry kosmetik atau farmasi. 

 

2.4.1 Kandungan Rumput Laut Yang Telah Dimanfaatkan Dalam Industri 

  1. Agar-agar 

 Agar merupakan produk utama yang dihasilkan dari rumput laut terutama 

dari kelas Rhodopycea, seperti Gracilaria, Sargassum dan Gellidium. Agar 

memiliki kemampuan membentuk lapisan gel atau film, sehingga banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan pengemulsi (emulsifier), penstabil (stabilrizer), 

pembentuk gel, pensuspensi, pelapis, dan inhibitor. Pemanfaatan agar dalam 

bidang industry antara lain : industry makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, 

pakan ternak, keramik, cat, tekstil, kertas, fotografi. Dalam industry makanan, 

agar banyak dimanfaatkan pada industry es krim, keju, permen, jelly, dan susu 

coklat, serta pengalengan ikan dan daging. Agar juga banyak digunakan dalam 

bidang bioteknologi sebagai media pertumbuhan mikroba, jamur, yeast, dan 

mikroalga, serta rekombinasi DNA dan elektroforesis. 
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2. Pikokoloid  

 Pikokoloid merupakan golongan polisakarida yang dihasilkan melalui 

ekstraksi rumput laut. Pikokoloid mampu membentuk gel sehingga banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan pengental (emulsifyer) dan stabilisator atau penstabil 

makanan (Raven et al., 1986). Selain itu, pikokoloid digunakan dalam industri 

farmasi dan kosmetika. Pikokoloid banyak dihasilkan rumput laut dari spesies 

alga merah A. pemanfaatan pikokoloid berkembang sejak tahun 1990 –an dalam 

industri makanan, obat – obatan, dan industry – industry lainnya (Anonim, 1992). 

3. Karagenan  

 Bahan mentah yang terpenting untuk produksi karagenan adalah 

carrageenate dan derivatnya (turunan) seperti Chondrus crispus dan berbagai 

macam species Gigartina, khususnya Gigartina stellate dan juga adalah 

Chondrococus hornemannii, halymenia venusta, Laurencia papillosa, Sarconema 

filiforme, dan Endo cladia, Gelidium tertentu, Gymnogongrus, Rhodoglossum, 

Rissoella, Yabella species dan rumput laut merah lainnya.  

 Karangenan sering kali digunakan dalam indutri  farmasi sebagai 

pengemulsi (sebagai contoh dalam emulsi minyak hati), sebagai larutan granula 

dan pengikat (sebagai contoh tablet, elexier, sirup, dll). Disebutkan bahwa 

depolimerisasi yang tinggi dari joyta – karangenan digunakan sebagai obat dalam 

terapi gastrik yang bernanah, yang mungkin tidak mempunyai efek fisiologis 

semapingan. Karagenan digunakan juga dalam indutri kosmetika sebagai 

stabilizer, suspense, dan pelarut.  Produk kosmetik yang sering menggunakan 

adalah salep, kream, lotion, pasta gigi, tonic rambut, stabilizer sabun, minyak 

pelindung sinar matahari, dan lainnya. Karagenan juga digunakan dalam insutri 

kulit, kertas, tekstil, dan sebagainya. 
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2.4.2 Pemanfaatan Rumput Laut dalam Kesehatan 

  Kandungan nutrisi dalam rumput laut merupakan dasar pemanfaatan 

rumput laut di bidang kesehatan. Nutrisi yang terkandung dalam rumput laut 

antara lain : 

1. Polisakarida dan Serat 

Rumput laut mengandung sejumlah besar polikasarida. Polikasarida tersebt 

antar lain alginate dari rumput laut coklat, karagenan dan agar dari rumput 

laut merah dan beberapa polikasarida minor lainnya yang ditemukan pada 

rumput laut hijau (Anggadiredja et al, 2002). Kebanyakan dari polokasarida 

tersebut bila bertemu dengan bakteri di dalam usus manusia, tidak dicerna 

oleh manusia, sehingga dapat berfungsi sebagai serat, kandungan serat 

rumput laut  dapat mencapai 30 – 40% berat kering dengan persentase lebih 

besar pada serat larut air. Kandungan serat larut air rumput laut jauh lebih 

tinggi disbanding dengan tumbuhan daratan yang hanya mencapai sekitar 

15% berat kering (Burtin, 2003).     

2. Mineral  

 Kandungan mineral rumput laut tidak tertandingi oleh sayuran yang 

berasal dari darat. Fraksi mineral dari beberapa rumput laut mencapai lebih 

dari 36% berat kering. Dua mineral utama yang terkandung pada sebagian 

besar rumput laut adalah iodin dan kalsium (Fitton, 2005). 

3. Protein  

 Kandungan protein rumput laut coklat secara umum lebih kecil disbanding 

rumput laut hijau dan merah. Pada rumput laut jenis coklat, protein yang terkandung 

di dalamnya berkisar 5-15% dari berat kering. Beberapa rumput laut merah, seperti 
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palmaria palmate (dulse) dan Porphyra tenera (nori), kandungan protein mampu 

mencapai 35-47% dari berat kering (Mohd Hani Norziah et al, 2000). 

4. Lipid dan Asam Lemak 

 Lipid dan Asam lemak merupakan nutrisi rumput laut dalam jumlah yang 

kecil. Kandungan lipid hanya berkisar 1-5% dari berat kering dan komposisi 

asam lemak omega 3 dan omega 6 (Burtin, 2003). Asam lemak omega 3 dan 

6 berperan penting dalammencegah berbagai penyakit seperti penyempitan 

pembuluh darah, penyakit tulang, dan diabetes (Almatsier, 2005).  

5. Vitamin  

 Rumput laut dapat dijadikan salah satu sumber vitamin B, yaitu vitamin B12 

yang secra khusus bermanfaat untuk pengobatan atau penundan efek (antiaging), 

Chronic Fatique Syndrom (CFS), dan anemia (Almatsier, 2005). Selain vitamin B, 

rumput laut juga menyediakan sumber vitamin C yang sangat bermanfaat untuk 

memperkuat system kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas penyerapan usus 

terhadap zat besi, pengendalian pembentukan jaringan dan matriks tulang, dan juga 

berperan sebagai antioksidan dalam penangkapan radikal bebas dan regenerasi  

vitamin E (Soon-jin Heo et al, 2005).  

6. Polifenol 

 Polifenol rumput laut dikenal sebagai florotanin, memiliki sifat yang 

sangat khas dibandingkan dengan polifenol yang ada dalam tumbuhan darat. 

Polfenol dari tumbuhan darat berasal dari asam galat, sedangkan polifenol 

rumput laut berasal dari floroglusinol (1.3.5-trihydroxybenzine). Kandungan 

rumput laut florotanin ditemukan dalam rumput laut coklat, yaitu mencapai 5-

15% dari berat keringnya (Fitton, 2005).  
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2.5 Teori Produksi  

          Sofyan Assauri (1993:54) mengemukakan bahwa produksi adalah kegiatan 

menciptakan atau  menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau menambah 

kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber –sumber 

(tenaga kerja, mesin, bahan –bahan, dan modal) yang ada. 

 Sedangkan Wasis (1992:40) menjelaskan bahwa produksi adalah merubah 

bahan atau komponen (produksi) menjadi barang jadi. I Gusti Ngurah (1994:19) 

mengemukakan bahwa produksi adalah sebagai hasil proses aktivitas ekonomi 

dengan manfaat sumberdaya yang tersedia serta memiliki potensi sebagai faktor 

produksi.  

 Hermanto (1994:32) mengumukakan 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. Oleh karena itu produksi merupakan tindakan manusia untuk 

menciptakan atau menambah nilai guna barang sesuai dengan yang dikehendaki.  

 Menurut Mubyarto (1996:25) menyatakan bahwa produksi petani adalah 

hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya faktor produksi tanah, modal, 

tenaga kerja simultan.  

 Soekartawi dan Patong (1984:78) mengemukakan bahwa dalam 

mengitung produksi usahatani biasanya dibedakan antara konsep produksi perunit 

usahatani (cabang usahatani) oleh produksi total usahatani adalah kualitas hasil 

yang dipergunakan disuatu jenis usahtani selama periode tertentu.  

            Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan 

produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan 
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dilakukaknya proses produkis itu sendiri. Untuk bias melakukan produksi, orang 

memerlukan tenaga manusia, sumber – sumber alam, modal dalam segala bentuknya, 

serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor –faktor produksi (factor of 

production). Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha 

memperbesar nilai barang disebut sebagai sebagai faktor – faktor  produksi.  

 Pengertian produksi yang menunjukkan faedah Agus Ahyari dalam 

Christian (2011), “Produksi diartikan sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan 

tambahan manfaat atau faedah baru.  Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir 

dari proses atau aktivitas ekonomi dengna memanfaatkan beberapa masukan atau 

input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan 

sebagai aktivitas dalam mengahasilkann output dengan menggunakan teknik 

produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa 

(Sukirno, 2002:193).  Elemen input dan output merupakan elemen yang paling 

banyak mendapatkan perhatian dalam pembahasan teori produksi. Dalam teori 

produksi, elemen input masih dapat diuraikan berdasarkan jenis ataupun 

karakteristik input (Gaspersz, 1996:170-171). Secara umum input dalam system 

produksi terdiri atas : 

       1. tenaga kerja  

       2. Modal atau capital  

       3. Bahan- bahan material atau bahan baku 

       4. Sumber energy 

       5. Tanah  

       6. Informasi  

       7. Aspek manajerial atau kemampuan kewirausahawan 
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 Teori produksi modern menambahkan unsur teknologi sebagai salah satu 

bentuk dari elemen input (Pindyck dan Robert, 2007:199). Keseluruhan unsur – 

unsur dalam elemen input tadi selanjutnya dengan menggunakan teknik – teknik 

atau cara – cara tertentu, diolah atau diproses sedemikian rupa untuk 

menghasilkan sejumlah output tertentu. 

 Teori produksi akan membahas bagaimana penggunaan input untuk 

menghasilkan sejumlah output tertentu. Hubungan antara input dan output seperti 

yang diterangkan pada teori produksi akan dibahas lebih lanjut dengan 

menggunakan fungsi produksi. Dalam hal ini, akan diketahui bagaimana 

penambahan input sejumlah tertentu secara proporsional akan dapat dihasilkan 

sejumlah output tertentu. Teori produksi dapat diterapkan pengertiannya untuk 

menerangkan system produksi yang terdapat pada sector pertanian. Dalam system 

produksi yang berbasis pada pertanian berlaku pengertian input atau output dan 

hubungan di antara keduanya sesuai dengan pengertian dan konsep teori produksi. 

 

2.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi 

         Samuelson dan Nordhaus (2004), Para ekonomi telah menemukan 

bahwamesin kemajuan ekonomi harus bertengger di atas empat roda yang sama. 

Keempat roda, atau empat faktor pertumbuhan itu adalah pembentukan modal 

(mesin, pabrik, jalan), sumber daya manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, 

disiplin, motivasi), teknologi (sains, rekayasa, manajemen, kewirausahaan), dan 

sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan) 

         Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung (2001), faktor-faktor yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi adalah barang dan modal (dapat dilakukan 
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melalui investasi), tenaga kerja(kualitas SDM terkait dengan kemajuan teknologi 

produksi), teknologi (dapat memanfaatkan teknologi media atau tepat guna secara 

optimal), uang (memegang peranan dan fungsi sentral dalam proses produksi), 

manajemen (peralatan yang dibutuhkan untuk mengeloa perekonomian modern), 

kewirausahaan atau Enterpreneurship (diharapkan dapat menjadi motor 

pertumbuhan dan modernisasi perekonomian), informasi (pengambilan keputusan 

dapat lebih cepat dan lebih baik sehingga alokasi sumber daya ekonomi makin 

efisien).  

         Mankiw (2001), faktor yang menentukan produktivitas dapat diaplikasikan 

terhadap perekonomian yang lebih kompleks, dan realistis. Faktor yang dimaksud 

adalah : Modal fisik (peralatan dan infra struktur yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa, modal manusia (pengetahuan dan keahlian-

keahlian yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman), 

sumber daya alam (input-input produksi barang dan jasa yang disediakan oleh 

alam, sungai dan deposit-deposit mineral), pengetahuan teknologis (pemahaman 

masyarakat tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa).  
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2.7 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran  

Keberhasilan produksi rumput laut dapat dicapai dengan mengoptimalkan 

faktorfaktor pendukung dalam budidaya laut. Faktor-faktor pendukung tersebut 

antara lain pemilihan lokasi budidaya yang tepat, penggunaan jenis yang bermutu 

baik, teknik atau metode budidaya yang tepat, serta panen dan pasca panen.  

Rumput laut yang digunakan dalam penelitian adalah Eucheuma cottonii 

yang mempunyai thallus berbentuk silindris atau pipih, percabangan thallus tidak 

teratur, berujung runcing atau tumpul, cabangnya bersifat dichotomus atau 

trichotomus, berwarna merah, merah coklat, hijau kuning, serta memiliki nodule 

dan spine (Meiyana, dkk., 2001). 

trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka 

panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya 

cukup rata (smooth). Trend data berkala bisa berbentuk trend tang meningkat dan 

menurun secara mulus. Trend yang meningkat disebut trend positif dan trend yang 

1. Trend Produksi 

2. Perkiraan 

Produksi 

Rumput Laut 

(Eucheuma cottonii) 

 

SWOT 

1. Kekuatan  

          2. Kelemahan 

          3. Ancaman 

          4. Peluang  
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menurun disebut trend negative.Produksi Rumput laut mempengaruhi 

perekembangan, laju pertumbuhan dan perkiraan produksi. Cara menganalisisnya 

menggunakan analisis swot dan rumus analisis trend produksi. 

Perkiraan merupakan seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang 

akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa 

depan dengan beberapa bentuk model matematis.Matriks SWOT berisi daftar 

kekuatan,, kelemahan, peluang dan ancaman hasil data dari analisis SWOT 

sebelumnya. Matriks SWOT akan mempermudah dalam penyusunan alternatif 

trend produksi rumput laut (Eucheuma cottonii). 


