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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Heryati Setyaningsih (2011) yang berjudul “Kelayakan Usaha 

Budi daya Rumput Laut Kappaphycus alvarezii dengan Metode Longline dan 

Strategi Pengembangannya di Perairan Karimunjawa”. Penelitian ini bertujuan 

untuk Mengevaluasi kelayakan usaha budidaya rumput laut, Mengidentifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi usaha budidaya rumput 

laut, Menyusun strategi yang tepat dalam upaya pengembangan usaha budidaya 

rumput laut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian 

kepustakaan, kajian lapangan. Pengumpulan data primer diperoleh melalui survei 

lapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data 

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau monografi instansi-instansi 

berwenang seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten 

Jepara, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara, instansi terkait lainnya 

baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan laporan hasil studi dari berbagai 

lembaga/instansi yang relevan. 

Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa usaha budidaya 

rumput laut Kappaphycus alvarezii dengan metode longline di perairan 

Karimunjawa secara finansial menguntungkan dan layak dilaksanakan. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat bunga 14% diperoleh nilai NPV positif sebesar 30,81 

juta rupiah; B/C ratio lebih dari satu (2,69); nilai IRR lebih besar dari tingkat 

bunga yang disyaratkan sebesar 14 % yaitu 47,58 %; PBP selama 1,61 tahun; nilai 

BEP 13,23 juta rupiah atau penjualan 1.474 kg rumput laut kering. Sedangkan 
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hasil analisis sensitifitas menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut akan 

merugikan dan tidak layak dilaksanakan apabila harga jual menurun hingga 30% 

(6,29 ribu rupiah/kg) atau biaya yang dikeluarkan meningkat hingga 43% (29,77 

juta rupiah/tahun) atau volume produksi menurun hingga 30% (3.748 kg/tahun). 

Faktor strategis internal dalam pengembangan usaha budi daya rumput laut di 

Karimunjawa yang menjadi kekuatan adalah: potensi lahan budidaya rumput laut 

masih besar; sarana prasarana produksi mudah diperoleh; masa produksi singkat; 

teknik budidaya sederhana; tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Sedangkan yang 

menjadi kelemahan adalah: kekurangan modal untuk pengembangan usaha; hasil 

produksi belum optimal; kelompok usaha kurang diberdayakan; sulit 

mendapatkan bibit berkualitas; pemilik usaha kurang inovatif. Faktor strategis 

eksternal dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut di Karimunjawa yang 

menjadi peluang adalah: persyaratan mutu produk yang mudah dipenuhi; 

permintaan rumput laut sangat besar; hubungan baik dengan suplier; citra positif 

rumput laut asal Karimunjawa; Kebijakan pemerintah yang mendukung usaha. 

Adapun yang menjadi ancaman adalah: banyak pesaing dari daerah lain; fluktuasi 

harga rumput laut dunia; adanya hama dan penyakit; pengaruh perubahan musim. 

Dengan total skor nilai pada matriks internal 2,52, usaha budidaya rumput laut di 

perairan Karimunjawa memiliki faktor internal yang tergolong rataan. Total skor 

nilai pada matriks eksternal 2,83 memperlihatkan respon yang diberikan oleh 

usaha budidaya rumput laut kepada lingkungan eksternal tergolong rataan. 

Perpaduan kedua nilai tersebut menunjukkan posisi usaha terletak pada sel V atau 

strategi pertumbuhan. Pemetaan posisi usaha sangat penting bagi pemilihan 

alternatif strategi dalam menghadapi persaingan dan perubahan yang terjadi pada 
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usaha budidaya rumput laut di perairan Karimunjawa. Alternatif strategi yang 

dapat dilakukan yaitu: memperluas lahan usaha budidaya, mengembangkan 

pengolahan hasil budidaya, peningkatan keterampilan teknis budidaya untuk 

peningkatan mutu produk, pemberdayaan anggota dan kelompok usaha untuk 

meningkatkan usahanya, peningkatan akses permodalan, memperluas dan 

mempertahankan jaringan pemasaran, mengoptimalkan kapasitas produksi yang 

ada. Strategi yang paling tepat dilakukan untuk pengembangan usaha adalah 

pemberdayaan anggota dan kelompok usaha untuk meningkatkan usahanya (skor 

5,83), memperluas lahan usaha budi daya (skor 5,65), dan peningkatan 

keterampilan teknis budidaya untuk peningkatan mutu produk (skor 5,52). Ketiga 

strategi tersebut dapat dilaksanakan bersamaan karena saling mendukung satu 

dengan yang lain. 

Penelitian oleh Loura Pandelaki (2012) yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Pulau Nain Kabupaten Minahasa 

Utara”. Pengembangan rumput laut di Pulau Nain membutuhkan strategi untuk 

meningkatkan kembali produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

strategi-strategi dalam pengembangan budidaya rumput laut. Penyusunan strategi 

menggunakan analisis strategi pengembangan yang terdiri atas: analisis 

lingkungan, SWOT dan QSPM. Tiga prioritas strategi yang direkomendasikan 

untuk pengembangan budidaya rumput laut yakni: Mengefektifkan peran DKP 

dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pengembangan SDM, peningkatan 

sumber permodalan usaha, dan pengadaan pola kerjasama kemitraan pasar.  

Penelitian oleh Supartomo, C.B dan Lilian Sarah Hiariey (2014) yang 

berjudul “Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Seram 
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Bagian Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek teknis, sumber 

daya manusia, manajemen, lingkungan, dan pemasaran usaha budidaya rumput 

laut serta menganalisis besarnya pendapatan dan kelayakan usaha budidaya 

rumput laut secara finansial di Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang diperoleh dari hasil 

kuisioner, wawancara dan pengamatan di lapangan yang dianalisis secara 

kualitatif terhadap aspek teknis, sumberdaya manusia, manajemen, lingkungan, 

dan pemasaran usaha dan analisis kuantitatif untuk mengetahui besar keuntungan 

dan kelayakan usaha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut di 

Kabupaten Seram Bagian Barat tergolong dalam skala usaha mikro. Produksi 

rumput laut yang dihasilkan oleh pembudidaya dengan harga jual rumput laut 

kering pada musim timur (5 kali musim tanam) diperoleh perhitungan rata-rata 

penda patan Rp 90.000.000,00 per tahun atau Rp 18.000.000 per musim tanam. 

Biaya investasi yang dikeluarkan untuk skala usaha budidaya rumput laut di 

Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Rp 17.650.000,00. Pengeluaran untuk 

biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap (fixed cost) sebesar Rp 

11.300.000,00 dan biaya variabel (variable cost) sebesar Rp 3.200.000,00 serta 

biaya total (total cost) yang diperoleh sebesar Rp 14.500.000,00. Hasil analisis 

kelayakan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat 

dikatakan layak dilaksanakan “GO”. Dimana nilai Net Present Valu (NPV) 18 % 

yang diperoleh sebesar Rp 206.338.895,19. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Loura Pandelaki (2012) dan 

Heryati Setyaningsih (2011) dengan penelitian yang dilakukan adalah 
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menganalisis strategi pengembangan pada usaha budidaya rumput laut dengan 

metode analisis SWOT. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh strategi 

pengembangan yang cocok dan potensial guna meningkatkan kinerja prusahaan 

dalam mengelola dan untuk menarik jumlahwisatawan pada agrowisata tersebut. 

Sedangkan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Supartomo, C.B dan Lilian 

Sarah Hiariey (2014) dan Heryati Setyaningsih (2011) dengan penelitian yang 

dilakukan adalah menganalisis kelayakan usaha budidaya rumput laut dengan 

menentukan NPV dan net B/C. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan dari usaha budidaya rumput laut. 

Perbedaan penelitian yang dlakukan dengan penelitian terdahulu adalah 

waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Saronggi 

Kabupaten Sumenep.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Rumput Laut  

Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan tergolong dalam 

divisio thallophyta. Keseluruhan dari tanaman ini merupakan batang yang dikenal 

dengan sebutan thallus. Bentuk thallus rumput laut ada bermacam-macam yaitu 

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

lain sebagainya. Sifat substansi thallus juga beraneka ragam ada yang lunak 

seperti gelatin (gelatinous), keras diliputi atau mengandung zat kapur 

(calcareous), lunak bagaikan tulang rawan (cartilagenous), berserabut 

(spongeous) dan sebagainya (Kadari, 2009). 
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Menurut Anggadiredja (2010), secara taksonomi rumput laut jenis 

Eucheuma dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisio  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo   : Gigartinales 

Famili  : Solieriaceae 

Genus   : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma cottonii 

Eucheuma alvarezii(Doty) 

Kappaphycus alvarezii(Doty) 

Genus Eucheuma merupakan istilah populer di bidang niaga untuk jenis rumput 

laut penghasil karaginan. Nama istilah ini resmi bagi spesies Eucheuma yang 

ditentukan berdasarkan kajian filogenetis dan tipe karaginan yang terkandung di 

dalamnya (Kadari, 2009). 

2.2.2 Kelayakan Usaha Budidaya Rumput Laut 

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang 

tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak suatu bisnis dibangun, tetapi juga 

saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang 

maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan (Umar, 2007). Penentuan layak atau 

tidaknya suatu usaha adalah dengan cara membandingkan masing-masing nilai 

kriteria kelayakan dengan batas-batas kelayakannya (Kadariah et al. 1999). 

Umar (1997) dalam Heryati 2011 menjelaskan bahwa kelayakan usaha 

dimaksudkan sebagai perkiraan tentang laba rugi yang terkait dengan 
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pengoperasian usaha. Secara umum aspek yang dikaji dalam studi kelayakan 

usaha meliputi aspek seperti teknis produksi, pemasaran dan keuangan. 

Untuk melakukan studi kelayakan bisnis, terlebih dahulu harus ditentukan 

aspek yang akan dianalisis. Banyak dan sidikitnya aspek yang akan dinilai serta 

kedalaman analisis tergantung pada besar kecilnya proyek yang akan dilakukan 

(Husnan dan Suwarsono, 1994). Adapun aspek-aspek kelayakan bisnis antara lain 

: aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek sosial, ekonomi, 

dan budaya, aspek lingkungan serta aspek finansial. 

Analisis finansial (financial analysis) merupakan analisis yang hanya 

membatasi manfaat dan pengorbanan dari sudut pandang perusahaan. Analisis 

aspek finansial merupakan bagian dari analisis studi kelayakan bisnis yang sangat 

diperlukan untuk menentukan manfaat yang diterima dari bisnis tersebut. Oleh 

karena itu analisis finansial yang dilakukan ini akan mencakup definisi-definisi 

manfaat dan biaya yang berkaitan dengan suatu bisnis. Analisis finansial terhadap 

suatu bisnis dilakukan untuk menganalisis berbagai aspek finansial dalam bisnis 

tersebut. Aspek finansial bersifat sangat kuantitatif karena analisis ini mengkaji 

jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan kegiatan 

bisnis. Selain itu, aspek ini juga memperhitungkan penerimaan yang diperoleh 

selama suatu usaha berjalan. Beberapa data yang diperlukan antara lain biaya 

investasi, biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel serta 

penerimaan yang diperoleh selama umur bisnis. Data-data ini akan diolah dengan 

menggunakan analisis kelayakan bisnis berupa kriteria investasi seperti Net 

Present Value (NPV), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return 

(IRR), dan Payback Period (PP). Adanya perubahan-perubahan yang mungkin 



15 

 

 

 

terjadi selama bisnis berjalan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis 

sensitivitas (Husnan dan Muhammad, 2005). 

2.2.3 Strategi Pengembangan 

Menurut Rangkuty (2003) suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi 

untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses 

analisis, perumusan, dan evaluasi strategi-srtategi itu disebut perencanaan 

strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaa dapat melihat 

secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat 

mengantiipasi lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas, 

fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. Perencanaan strategis 

penting untuk memperoleh keunggulan bersaing. 

Menurut David (2004) ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses 

perumusan strategi pengembangan perusahaan, yaitu: tahap input, tahap analisis 

dan tahap pengambilan keputusan. Tahap input merangkum informasi-informasi 

yang diperlukan dalam formulasi strategi dengan melakukan identifikasi faktor 

internal dan eksternal perusahaan dengan matriks Internal Faktor Evaluation 

(IFE) dan External Faktor Evaluation (EFE). Tahap selanjutnya adalah analisis 

matriks matriks Internal-External (IE) untuk melihat kondisi dan posisi usaha saat 

ini. Langkah selanjutnya adalah analisis matriks Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats (SWOT) untuk memilih alternatif strategi yang tepat 

bagi usaha. Untuk mengetahui strategi yang terbaik dari alternatif strategi yang 

dihasilkan dengan menggunakan analisis matriks Quantitative Strategic Planning 

(QSP). 
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Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara otomais untuk 

merumuskan strategi perusahaan atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Analisis ini didasarkan pada logina yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimilkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses 

pengambilan keputusan strateguis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, 

tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis 

harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan 

Analisis Situasi. Model yang paling popular untuk menganalisis situasi semacam 

ini adalah Analisis SWOT (Rangkuty, 2003).  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Analisis usaha perlu dilakukan pada usaha budidaya rumput laut di 

Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Penelitian ini untuk mengetahui 

pendapatan yang diperoleh pembudidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi 

Kabupaten Sumenep dan kelayakan dari usaha budidaya rumput laut tersebut. 

Selain itu juga untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal dari usaha 

budidaya rumput laut, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan usaha budidaya rumput laut dan dapat memenuhi kebutuhan 

rumput laut nasional. 

Menganalisa pendapatan dan kelayakan usaha budidaya rumput laut 

dilakukan dengan perhitungan Net Present Value (NPV), net B/C, Internal Rate of 

Return (IRR), dan Pay Back Period (PBP). Setalah mengetahu kelayakan dari 
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usaha budidaya tersebut, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan 

eksternal. Analisis lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan, 

kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal berguna untuk mengetahui 

peluang dan ancaman didalam pengembangan usaha budidaya rumput laut. 

Informasi yang diproleh kemudian di masukan dalam matriks IFAS dan EFAS  

dan selanjutnya kedua matriks dipadukan dalam matriks IE yang akan digunakan 

untuk mengetahui posisi usaha saat ini. Setelah dilakukan analisis pada matriks IE 

kemudian kita gunakan matriks SWOT untuk menetapkan beberapa alternatif 

yang akan dilakukan agar kegiatan pengembangan dapat memberikan hasil yang 

maksimal. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran teoritis sesuai dengan 

gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis. 
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