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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat produktif jika ditinjau dari 

berbagai macam peruntukannya dan sumber daya yang dimilikinya. Kegiatan 

pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir antara lain; pemukiman, industri, 

pengilangan minyak, rekreasi dan pariwisata, perikanan budidaya dan perikanan 

tangkap (Bengen, 2005). Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 

mencapai 17.504 buah dan panjang pantai yang mencapai 81.000 km, Indonesia 

memiliki peluang dan potensi budidaya komoditi laut yang sangat besar untuk 

dikembangkan. Luas potensi budidaya laut diperkirakan mencapai 26 juta ha, dan 

kurang lebih dua juta ha di antaranya sangat potensial untuk pengembangan 

rumput laut. 

Daerah Jawa Timur lokasi potensial bagi pengembangan budidaya rumput laut 

adalah Pacitan, Banyuwangi dan Sumenep (Indriani dan Suminarsih, 2003). 

Potensi pengembangan budidaya Eucheuma cottonii di Jatim tercatat 16.420 ha 

dan baru dimanfaatkan 372 ha atau 2,27%. Menurut data pada Pusdatin KKP 

(2009), volume produksi perikanan budidaya rumput laut adalah 1.944.800 ton 

atau 55,07%. Produksi tersebut menduduki peringkat pertama total produksi 

perikanan budidaya selain produk udang, ikan mas, bandeng, nila, lele dan 

lainnya. 

Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama budidaya perikanan yang 

bernilai ekonomis tinggi dengan peluang pasar yang luas, baik nasional maupun 

orientasi ekspor. Sampai saat ini sebagian besar hasil rumput laut di Indonesia 
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masih di ekspor dalam bentuk rumput laut kering. Dilain pihak, Indonesia masih 

mengimpor hasil olahan rumput laut untuk keperluan industri. Menurut Pusdatin 

KKP (2009), Rumput laut berguna karena ekstrak hidrokoloid yang dikandungnya 

banyak digunakan industri makanan, minuman, kosmetik, cat, tekstil dan industri 

lainnya. Hidrokoloid adalah suatu polimer larut dalam air, yang mampu 

membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel 

dari larutan tersebut. Di dalam rumput laut terdapat nilai nutrisi yang cukup 

lengkap. Secara kimia rumput laut terdiri dari air (27,8%), protein (5,4%), 

karbohidrat (33,3%), lemak (8,6%) serat kasar (3%) dan abu (22,25%). Selain itu 

juga mengandung enzim, asam nukleat, asam amino, vitamin (A, B, C, D, E dan 

K) dan makro mineral seperti nitrogen, oksigen, kalsium dan selenium serta mikro 

mineral seperti zat besi, magnesium dan natrium. Kandungan asam amino, 

vitamin dan mineral rumput laut mencapai 10 - 20 kali lipat dibandingkan dengan 

tanaman darat. Zat-zat tersebut sangat baik untuk dikonsumsi sehari-hari karena 

mempunyai fungsi dan peran penting untuk  menjaga dan mengatur metabolisme 

tubuh manusia.  

Secara umum sumber daya lahan dan lingkungan di Kabupaten Sumenep baik 

untuk budidaya rumput laut. Hal ini dapat dilihat dari aspek suhu, salinitas, ph, 

kecerahan, kecepatan arus yang ada di Kabupaten Sumenep sesuai dengan kriteria 

lahan dan lingkungan yang diperlukan untuk budidaya rumput laut (Fatmawati, 

2015). Kabupaten Sumenep berpotensi untuk pengembangan budidaya Eucheuma 

cottonii tercatat 5.870 ha dan baru dimanfaatkan 141,324 ha. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa budidaya rumput laut belum berkembang dengan baik 

mengingat luas kawasan perairan Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya 
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perikanan yang besar. Kendala dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut 

di perairan Kabupaten Sumenep diantaranya adalah masih rendahnya tingkat 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pengolahan sumberdaya 

pertanian terutama usaha tani rumput laut.  

Beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumenep memiliki nilai produksi rumput 

laut yang tinggi diantaranya Kecamatan Sapeken, Kecamatan Saronggi, dan 

Kecamatan Bluto. Kecamatan Saronggi memiliki nilai produksi sebanyak 195.858 

pada tahun 2014. Hasil rumput laut di Kecamatan Saronggi lebih banyak 

peminatnya dikarenkan rumput laut yang dihasilkan banyak terkandung 

karaginan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis untuk meneliti kelayakan 

usaha budidaya rumput laut dan strategi pengembangannya di Kecamatan 

Saronggi Kabupaten Sumenep. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah usaha budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi Kabupaten 

Sumenep layak untuk dijalankan? 

b. Bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi peluang, 

ancaman, kekuatan dan kelemahan budidaya rumput laut di Kecamatan 

Saronggi Kabupaten Sumenep untuk menentukan strategi kedepannya? 

c. Bagaimana strategi yang tepat untuk pengembangan budidaya rumput laut 

di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui kelayakan usaha budidaya rumput laut  di Kecamatan 

Saronggi Kabupaten Sumenep dari segi finansial. 

b. Mengetahui faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi 

budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. 

c. Menyusun strategi pengembangan yang tepat dalam budidaya rumput laut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai informasi mengenai pengolahan dan pengembangan budidaya 

rumput laut bagi pelaku usaha. 

b. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam pengembangan usaha 

budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. 

c. Sebagai pertimbangan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan usaha 

budidaya rumput lautnya. 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud 

memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa 

mengakibatkan kerusakan alam. 
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b. Analisis kelayakan adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan atau 

kepantasan untuk dikerjakan dari suatu jenis usaha, dengan melihat 

beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu. 

c. Biaya adalah semua nilai pengeluaran yang digunakan selama 

berlangsungnya proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. 

d. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi 

jumlah produksi. 

e. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi jumlah produksi. 

f. Biaya total (total cost) adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 

variabel. 

g. Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh produsen dari hasil penjualan 

produksi sambal pecel sebelum dikurangi biaya produksi. 

h. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya produksi. 

i. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau 

suatu spekulasi bisnis. 

j. Matriks IFAS dan EFAS yaitu suatu metode pengumpulan data baik dari 

perusahan (internal) dan data dari lingkungan (eksternal) yang akan 

dipadukan pada matrik IE dan akan dianalisis lebih lanjut pada matriks 

SWOT. 

k. Matrik SWOT adalah matrik yang akan digunakan untuk menyusun 

berbagai alternatif strategi pengembangan dengan mencocokan peluang-

https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis
https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek
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peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi suatu perusahaan 

tertentu dengan kekuatan dan kelemahan internalnya untuk menghasilkan 

empat rangkaian alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT.  

l. Matrik QSP (Quantitative Strategic Planning Matrix) adalah alat yang 

digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap alternatif strategi secara 

objektif, berdasarkan key success factor internal-external yang telah 

diidentifikasikan sebelumnya. 

m. Periode adalah satu kali masa tanam rumput laut (40 hari). 

n. Sangat setuju merupakan respon spontan dan tegas seolah tidak ada 

keraguan untuk menerima. 

o. Setuju merupakan respon yang melalui sebuah pemikiran untuk menerima. 

p. Tidak setuju merupakan respon penolakan yang melalui sebuah pemikiran. 

q. Sangat tidak setuju merupakan respon spontan untuk menolak tanpa 

adanya keraguan. 

1.6 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak terlalu meluas, dalam skripsi ini penulis 

membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

a. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu pada Bulan 

Maret – April 2017. 

b. Data yang diteliti atau dianalisis meliputi data selama setahun pada tahun 

2016. 

c. Responden yang dijadikan sebagai objek penelitian ialah pembudidaya 

rumput laut dan lembaga yang terkait di Kecamatan Saronggi Kabupaten 

Sumenep. 
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1.7 Pengukuran Variabel 

a. Biaya tetap, antara lain: biaya penyusutan alat dan biaya investasi yang 

dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

b. Biaya variabel, antara lain: biaya tenaga kerja per produksi, biaya bahan 

baku, dan biaya lain – lain yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

c. Biaya total dihitung dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yang 

dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

d. Penerimaan adalah nilai penjualan, yang diperoleh dengan mengalikan 

besarnya jumlah produksi dengan harga produk yang dinyatakan dalam 

rupiah (Rp). 

e. Pendapatan atau keuntungan diperoleh dengan menghitung selisih antara 

penerimaan dengan biaya yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

f. Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja, baik dari dalam 

maupun luar keluarga, yang digunakan dalam budidaya rumput laut yang 

diukur dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK). 

g. Analisis kelayakan NPV diukur dengan menghitung biaya investasi, biaya 

operasional, dan pemeliharaan, serta perkiraan benefit dari usaha 

budidaya. 

h. Analisis SWOT diperoleh dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman. 

 


