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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan pesisir dan laut mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk 

dikembangkan. Pada pembangunan di masa mendatang, pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan perikanan harus dijadikan prioritas. Potensi sumber daya 

kelautan dan perikanan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan domestik 

dan penghasil devisa negara, khususnya bagi masyarakat daerah setempat. Salah 

satu potensi laut yang dapat dikembangkan adalah air laut, dimana air laut dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan garam.  

Garam merupakan pelengkap pangan yang sangat penting bagi tubuh 

manusia. Produksi garam nasional hingga saat ini lebih banyak dipasok untuk 

memenuhi keperluan rumah tangga atau biasa disebut dengan garam konsumsi 

sedangkan industri selama ini dipenuhi oleh pasokan dari produksi impor. Hal 

tersebut disebabkan oleh tidak cukupnya produksi nasional untuk memenuhi 

kebutuhan industri.  

Petambak garam rakyat di Desa Randutatah Kecamatan Paiton merupakan 

satu-satunya desa yang memproduksi garam. Petambak garam dalam proses 

produksi garam  menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu menguapkan air 

laut didalam petak pegaraman dengan tenaga sinar matahari tanpa sentuhan 

teknologi apapun. Proses produksi garam di Desa Randutatah mempunyai cara 

yang berbeda beda, ada yang menggunakan plastik  sebagai alas garam pada saat 

proses produksi dan ada yang tidak menggunakan alas. Alas plastik sendiri 
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berfungsi menjaga panas dalam ruangan saat malam hari sehingga panen gram 

semakin cepat, alas plastik ini juga dapat menstabilkan dan meratakan panas 

matahari yang membuat garam lebih berkualitas dan juga lebih bersih. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

usahatani garam dengan proses produksi menggunakan alas plastik dan tanpa 

menggunkan alas plastik. Selain itu, diharapkan petani dapat mengambil 

keputusan dalam menerapkan sistem proses produksi yang tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana langkah-langkah memproduksi garam rakyat dengan 

menggunakan teknologi geomembran dan sistem konvensional? 

2. Bagaimana perbandingan total biaya dan pendapatan produksi garam 

menggunakan teknologi geomembran dan proses produksi garam secara 

konvensional? 

3. Mengapa sebagian besar petambak garam tetap memilih teknologi pembuatan 

garam secara konvensional dan tidak beralih kepada tekologi geomembran? 

dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi petambak garam dalam produksi 

garam? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses produksi garam rakyat dengan menggunakan teknologi 

geomembran dan sistem konvensional. 
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2. Mengetahui perbandingan total biaya dan pendapatan produksi garam yang 

menggunakan teknologi geomembran dan proses produksi garam secara 

konvensional. 

3. Mengetahui alasan sebagian besar petambak garam tetap memilih teknologi 

pembuatan garam secara konvensional dan tidak beralih kepada teknologi 

geomembran dan kendala-kendala yang dihadapi petambak garam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:  

1. Bagi pengambil kebijakan diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait perbaikan produksi 

garam dan peningkatan kesejahteraan petambak garam. 

2. Bagi petambak garam sebagai informasi bahwa belanja daerah di sektor 

pertanian dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. 

3. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan judul penelitian ini. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan 

adanya perbedaan pengertian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Garam merupakan pelengkap pangan yang sangat penting bagi tubuh 

manusia. 
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2. Usahatani adalah  sebagai bagian dari permukaan bumi dimana seorang 

petani atau keluarga tani bercocok tanam atau memelihara ternak. 

3. Produksi adalah adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan atau menambah 

nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh 

orang atau badan (Ton). 

4. Produksi geomembran merupakan langkah dalam proses produksi garam 

dengan menggunakan alas plastik yang bernama geomembran yang bertujuan 

menigkatkan kualitas. 

5. Produksi konvensional merupakan langkah dalam proses produksi garam 

tanpa menggunakan alas (penadah). 

6. Biaya adalah aliran dana atau sumber daya yang dihitung  dalam satuan 

moneter yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran perusahaan atau 

sering disebut bebean perusahaan. 

7. Total Variable cost (TVC) yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai 

dengan jumlah produk yang dihasilkan (Rupiah). 

8. Fix cost (FC) yaitu biaya yang tidak berbeda seiring dengan adanya 

perubahan kuantitas pada unit produksi (Rupiah). 

9. Total cost (TC) yaitu keseluruhan biaya yang digunakan dalam proses 

produksi meliputi biaya tetap dan biaya variabel (Rupiah). 

10. Penerimaan yaitu seluruh jumlah hasil yang diperoleh dari pemasaran produk 

(Rupiah). 
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11. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa

barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas

dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.

12. Peminian adalah tempat penampungan air laut yang akan diproses menjadi

garam.


