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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Simon Matakena, 2013 yang berjudul “Faktor Yang 

Mempengaruhi Peralihan Usahatani Padi Ke Usahatani Jeruk Manis (Studi Kasus 

Pada Komunitas Petani Jeruk Manis Di Kampung Wadio Distrik Nabire Barat 

Kabupaten Nabire)” dilaksanakan pada bulan Februari 2013 yang memiliki tujuan 

yaitu untuk mengetahui: (1) Faktor yang mempengaruhi peralihan usahatani padi 

ke usahatani jeruk manis di Kampung Wadio Distrik Nabire Barat, (2) 

Mengetahui perbedaan pendapatan antara usahatani padi dengan usahatani jeruk 

manis di Kampung Wadio Distrik Nabire Barat. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survey melalui pendekatan analisis deskriptif 

dengan jumlah responden sebanyak 215 petani. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa: (1) Faktor pendidikan, pengalaman berusahatani, jumlah 

anggota keluarga, pendapatan dan sosial buadaya berpengaruh terhadap peralihan 

usahatani padi ke usahatani jeruk manis, (2) Berdasarkan analisis pendapatan 

usahatani, maka pendapatan uasahatani jeruk manis dalam setahun sebesar Rp 

28.872.532 jauh lebih menguntungkan dari pendapatan usahatani padi Rp 

14.879.251,77 dalam setahun dan luasan hektar. 

Sulistiyono et al (2015) yaitu tentang transformasi mata pencaharian dari 

petani ke nelayan di pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan mata pencaharian, (2) Mengetahui perubahan mata pencaharian dari 
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petani ke nelayan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Ada 

dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan mata pencaharian, yaitu 

faktor internal meliputi: kondisi ekologis, kepemilikan lahan semakin sempit, 

tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki 

oleh masyarakat serta. Sementara faktor eksternal disebabkan oleh pengaruh-

pengaruh dari luar melalui agen of change adanya nelayan pendatang, perhatian 

pemerintah, sektor pariwisata yang berkembang, (2) Perubahan mata pencaharian 

dari petani ke nelayan ini berdampak terhadap kehidupan ekonomi, pendapatan 

mereka semakin meningkat. 

Mansyur Radjab (2014) melakukan penelitian tentang analisis model 

tindakan rasional pada proses transformasi komunitas petani rumput laut di 

Kelurahan Pabiringa Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

dimensi tindakan rasional dalam proses transformasi yang terjadi pada komunitas 

pesisir khususnya ketika nelayan tangkap beralih menjadi petani rumput laut 

sebagai mata pencaharian utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses transfomarmasi 

yang sementara berlangsung dari nelayan tangkap ke petani rumput dalam 

hubungannya dengan transformasi dari sistem produksi ke usaha komersial yang 

bersifat instrumental tidak saja didasarkan pada perhitungan imbalan modal, 

teknologi yang menjadi pertimbangan dalam memaksimalkan keuntungan, akan 

tetapi aspek kepercayaan, kekuasaan, jaringan dan norma turut menjadi bagian 

pertimbangan instrumental dalam permaksimalan keuntungan. 
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2.2 Transformasi 

Kata transformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu transform yang berarti 

mengendalikan suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi transformasi berarti perubahan 

atau sesuatu yang melampaui. Transformasi/perubahan adalah terjadinya 

perubahan bentuk kehidupan yang membawa akibat terhadap perubahan lembaga-

lembaga kemasyarakatan seperti hubungan kerja, sistem kepemilikan, klasifiksi 

masyarakat dan sebagainya, serta masyarakat senantiasa berubah di setiap tingkat 

kompleksitas internalnya. Proses transformasi signifikan dengan proses 

diferensiasi yang terjadi dalam masyarakat (Sztompka, 2011). 

Peningkatan kesejahteraan kehidupan rumah tangga komunitas pesisir 

terutama pada komunitas nelayan tangkap dalam perkembangannya masih 

terbelenggu pada persoalan kemiskinan. Sebagian besar di dominasi usaha 

berskala kecil, teknologi sederhana dan sangat dipengaruhi oleh irama musim. 

Transformasi teknologi yang terjadi pada nelayan tangkap tidak serta 

merta mampu meningkatkan kesejahteraan bahkan sebaliknya kedudukan nelayan 

terutama nelayan pekerja yang kurang berketarampilan cenderung semakin 

tertekan serta menimbulkan distribusi bagi hasil yang timpang antara pemilik 

modal (kapal) dengan pekerja atau buruh serta adanya sumber konflik antara 

nelayan tangkap modern dengan nelayan tangkap tradisional dan pada akhirnya 

kehidupan komunitas nelayan tangkap tradisional semakin terdesak. 

2.3 Karakteristik Masyarakat Pesisir 

Menurut Dahuri, R (2004) masyarakat pesisir adalah sekumpulan 

masyarakat yang hidup bersama-sama menempati wilayah pesisir membentuk dan 
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memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada 

pemanfaatan sumberdaya pesisir. Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, 

melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan. Berikut 

ini aspek penting mengenai masyarakat pesisir : 

2.3.1 Ciri Khas Wilayah Pesisir 

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah pesisir, laut dan sumberdaya yang 

terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada 

wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang 

alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang 

menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain. Ditinjau dari aspek 

kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di 

dalamnya sering memiliki sifat terbuka (open access). Kondisi tersebut berbeda 

dengan sifat kepemilikan bersama (common property) seperti yang terdapat di 

beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon dengan kelembagaan Sasi, Nusa 

Tenggara Barat dengan kelembagaan tradisional Awig-Awig dan Sangihe, Talaud 

dengan kelembagaan Maneeh yang pengelolaan sumberdayanya diatur secara 

komunal. Dengan karakteristik open access tersebut, kepemilikan tidak diatur, 

setiap orang bebas memanfaatkan sehingga dalam pembangunan wilayah dan 

pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan 

ruang dan sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem 

eksternalitas lebih besar karena terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya 

(Dahuri, R 2004). 
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2.3.2 Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir 

 Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resource 

based), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi 

laut. Penduduk Kabupaten Dompu sebanyak 241,888 jiwa, kepadatan 104,05 

dengan luas wilayah 2,324,55  km² dengan presentase pendidikan 23,23%  tidak 

berpendidikan, 22,60 % SD, 42,25% SMP, 25,79 SMU, 1,92% Diploma dan 

6,63% Universitas (BPS Kabupaten Dompu, 2016). 

 Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan 

masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, 

maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin 

besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

2.4 Nelayan 

Nelayan adalah Suatu kelompok masyarakat yang kehidupanya tergantung 

langsung pada hasil laut atau kondisi alam, baik dengan cara melakukan 

penangkapan ataupun budi daya. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang 

hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi 

antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri 

dari kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga 

memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku 

mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan 

dari kelompok sosial lainnya (Imron dalam Mulyadi, 2005). 
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Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, 

menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya 

perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim 

Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat nelayan didefinisikan sebagai kesatuan 

sosial kolektif masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata 

pencahariannya menangkap ikan di laut, pola- pola perilakunya diikat oleh sistem 

budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas kesatuan sosial, 

struktur sosial yang mantap, dan masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang 

sama. Komunitas sosial masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang 

tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, 

lembah atau dataran rendah, dan perkotaan. 

Kebudayaan nelayan adalah sistem gagasan atau sistem kognitif 

masyarakat nelayan yang dijadikan referensi kelakuan sosial budaya oleh 

individu-individu dalam interaksi bermasyarakat. Kebudayaan ini terbentuk 

melalui proses sosiohistoris yang panjang dan kristalisasi dari interaksi yang 

intensif antara masyarakat dan lingkungannya. Kondisi-kondisi lingkungan atau 

struktur sumberdaya alam, mata pencaharian, dan sejarah sosial-etnis akan 

mempengaruhi karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan. Dalam perspektif 

antropologis, eksitensi kebudayaan nelayan tersebut adalah sempurna dan 

fungsional bagi kehidupan masyarakatnya (Kusnadi,2009). 

Berdasarkan waktu dan kegunaannya nelayan dapat dikategorikan dalam 

beberapa kelompok antara lain adalah : 
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a) Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktunya digunakan untuk 

melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air 

lainnya/tanaman air. 

b) Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya 

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan 

ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Disamping melakukan 

pekerjaan penangkapan, nelayan dalam kategori ini bisa saja 

mempunyai pekerjaan lain. 

c) Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil 

waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan 

(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011). 

2.5 Budidaya Perikanan 

 Budidaya perikanan merupakan suatu usaha pemeliharaan dan 

pengembangan biakan ikan atau organisme lainya. Budidaya perikanan bukan 

hanya jenis ikan saja akan tetapi juga jenis organisme lainya seperti kerang, udang 

vanname, rumput laut dan seterusnya. Dari segi aspek budidaya terdiri dari tiga 

jenis yaitu, budidaya laut, budaya air tawar dan budidaya air payau. Berdasarkan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, mayoritas pembudidaya 

masyarakat di Kabupeaten Dompu banyak yang berminat budidaya di air payau 

dengan komoditas ikan bandeng dan udang vaname. Sedangkan budidaya di air 

laut banyak yang memilih komoditas rumput laut. 
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2.5.1 Ikan Bandeng(Chanos chanos) 

2.5.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Bandeng 

 Ikan bandeng dalam bahasa latin adalah Chanos chanos. Pertama kali 

ditemukan oleh seseorang yang bernama Dane Forsskal pada Tahun 1925 di laut 

merah. Menurut Sudrajat (2008) taksonomi dan klasifikasi ikan bandeng adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Ikan Bandeng (Sumber. www.budidaya-bandeng.bloggspot.com) 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrta 

Class  : Osteichthyes 

Ordo  : Gonorynchiformes 

Family  : Chanidae 

Genus  : Chanos 

Spesies : Chanos chanos 

Ikan bandeng memiliki tubuh yang panjang, ramping, padat, pipih, dan 

ovalmenyerupai torpedo. Ukuran kepala seimbang dengan ukuran tubuhnya, 

http://www.budidaya-bandeng.bloggspot.com/
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berbentuk lonjong dan tidak bersisik. Bagian depan kepala (mendekati mulut) 

semakin runcing. Sirip ikan bandeng terbentung dari lapisan semacam lilin. Sirip 

punggungikan bandeng terbentuk dari kulit yang berlapis dan licin, terletak jauh 

di belakang tutup insang dan, berbentuk segiempat. Sirip punggung tersusun dari 

tulang sebanyak 14 batang. Sirip ini terletak persis pada puncak punggung dan 

berfungsi untuk mengendalikan diri ketika berenang. Sirip perut terletak pada 

bagian bawah tubuh dan sirip anus terletak di bagian depan anus. Di bagian paling 

belakang tubuh ikan bandeng terdapat sirip ekor berukuran paling besar 

dibandingkan sirip-sirip lain. Pada bagian ujungnya berbentuk runcing, semakin 

ke pangkal ekor semakin lebar dan membentuk sebuah gunting terbuka. Sirip ekor 

ini berfungsi sebagai kemudi laju tubuhnya ketika bergerak (Purnomowati, 2007). 

Ikan bandeng termasuk jenis ikan eurihalin, sehingga ikan bandeng dapat 

dijumpai di daerah air tawar, air payau, dan air laut. Selama masa 

perkembangannya, ikan bandeng menyukai hidup di air payau atau daerah muara 

sungai. Ketika mencapai usia dewasa, ikan bandeng akan kembali ke laut untuk 

berkembang biak (Purnomowati, 2007). Pertumbuhan ikan bandeng relatif 

cepat, yaitu 1,1-1,7 % bobot badan/hari (Sudrajat, 2008), dan bisa mencapai berat 

rata-rata 0,60 kg pada usia 5-6 bulan jika dipelihara dalam tambak (Murtidjo, 

2002). 

2.5.1.2 Budidaya Ikan Bandeng 

Ikan bandeng merupakan komuditas andalan pengembangan budidaya laut 

yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan spesies lainnya, antara 

lain adalah teknik pembenihannya telah dikuasai, teknik budidayanya relatif 
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mudah dan dapat diadopsi oleh pembudidaya, tahan terhadap perubahan 

lingkungan yang cukup ekstrim (salinitas), tanggap terhadap pakan buatan yang 

telah tersedia secara komersial, dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi dan 

tidak bersifat kanibalisme. Selain itu ikan bandeng juga memiliki rasa yang lezat 

dan harga yang terjangkau, sehingga ikan bandeng sangat digemari oleh 

masyarakat terutama di Jawa, Sulawesi dan wilayah Indonesia lainya. Ikan 

bandeng juga dapat dijadikan umpan bagi kebutuhan industri perikanan tuna dan 

cakalang (Rachmansyah, 2004). 

2.6 Budidaya Rumput Laut (Eucheuma cottoni) 

2.6.1 Klasifikasi dan Morfologi Rumput Laut 

Menurut Aslan (1998) klasifikasi rumput laut dari genus Eucheuma 

cottoni adalah sebagai berikut : 

 

a) Pemanenan rumput laut       b)  Budidaya rumput laut 

Gambar 2. Jenis Rumput Laut (Sumber : http//www.Budiaya.cottoni.com) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 
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Famili  : Solieracea 

Genus  : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma cottoni. 

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. Morfologi Eucheuma cottoni adalah permukaan 

licin, Cartilogeneus Thalli (kerangka tubuh tumbuhan) bulat silindris atau gepeng, 

warnanya merah, abu-abu, hijau kuning dan hijau serta bercabang tidak teratur. 

Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau,hijau kuning, 

abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi karena pengaruh faktor 

lingkungan. Kejadian ini merupakan suatu proses adaptasi kromatik yaitu 

penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan 

(Aslan,1998). 

2.6.2 Daerah Penyebaran Rumput Laut di Indonesia 

Menurut Aslan (1998) perbedaan dan sifat biologis rumput laut di 

Indonesia mengakibatkan perbedaan cara penyebarannya pula. Pengetahuan 

tentang penyebaran tiap-tiap spesies rumput laut di wilayah Indonesia tentunya 

membantu dalam menentukan spesies apa yang ditanam serta diteliti tiap-tiap 

daerah tersebut. 

Perairan pantai yang potensial di Indonesia, menyebabkan hampir seluruh 

perairan pantai ditumbuhi rumput laut. Beberapa jenis rumput laut yang 

dimanfaatkan untuk komoditas ekspor utamanya adalaha dari jenis Eucheuma, 
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Glacilaria, Gelidium dan Hypnea. Jenis-jenis rumput laut dari daerah penghasil 

rumput laut di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 antara lain. 

Tabel 2.1 Jenis-jenis rumput laut bahan komoditas ekspor dari daerah penghasil 
rumput laut di Indonesia 

No Daerah Jenis Rumpu Laut 

 

1 

 

Nusa Tenggara Barat 

Eucheuma Cottoni, Gelidium spp, 
Glalaria spp, hypnea spp dan 
Eucheuma spinosum 

 

 

2 

 

 

Nusa Tenggara Timur 

Eucheuma spinosum, Eucheuma 
muricatum, Eucheuma edule, 
Eucheuma serra, Glacilaria rigida, 
Glacilaria confervoides, Glacilaria 
lichenoides,  dan Glacilaria verucosa  

3 Maluku Eucheuma edule, Eucheuma 
spinosum, 

Eucheuma Cottoni, Glacilaria 
aurata, Hypnea nidulans dst. 

4 Bali Glacilaria spp, Gelidium spp dan 
Eucheuma spp 

 

5 

 

 

 

Riau 

 

Eucheuma spinosium, Eucheuma 
edule, Glacilaria confervoides, 
Glacilaria cuchemioides, Gelidium 
dan hypnea spp 

6 Sumatra Utara Eucheuma spinosium dan Eucheuma 
edule 

 

7 

 

Sumatra Barat 

Glacilaria intricate, Glacilaria 
coronopifolia, Glacilaria salikornia, 
Glacilaria arcuata dan Gelidium sp. 

Jenis rumput laut yang dibudidayakan di Nusa Tenggara Barat hanya ada 

beberapa jenis yaitu : (1) Eucheuma Cottoni merupakan salah satu spesies 

dari Rhodophyta (rumput laut merah). Habitat dari E. cottoni ini adalah pada 

daerah pasang surut, rataan terumbu karang, menempel pada substrat yang keras. 
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Pertumbuhan rumput laut sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal berpengaruh antara jenis, galur, bagian thalus 

dan umur. Faktor eksternal berpengaruh antara keadaan fisik dan kimiawi 

perairan. Jenis rumput laut E. cottoni ini banyak dibudidayakan di Nusa Tenggara 

Barat terutama khususnya di daerah Kabupaten Dompu. (2) Gelidium spp 

merupakan salah satu spesies dari Rhodophyta (rumput laut merah). Warna merah 

pada rumput laut ini disebabkan oleh pigmen fikoeritrin. Adapun sentra budidaya 

rumput laut Gelidium sp terdapat di pesisir Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, 

Lombok, Sulawesi, Maluku dan Papua. (3) Hypnea spp merupakan salah satu 

contoh Rhodophyta (rumput laut merah). Ciri khas dari rumput laut jenis ini 

adalah mempunyai thallus yang lurus, bercabang lemah, berwarna coklat atau 

kehijau-hijauan tergantung intensitas cahaya matahari dan kedalaman tempat 

tumbuh. Perkembangbiakan tumbuhan rumput laut jenis ini dalam budidayanya 

biasanya diperbanyak dengan vegetatif buatan yaitu menggunakan stek thallus. 

(4) Eucheuma spinosum merupakan salah satu spesies dari Rhodophyta (rumput 

laut merah). Thallus berbentuk silindris, percabangan thallus berujung runcing 

dan ditumbuhi tonjolan, berupa duri lunak. Permukaan tubuhnya licin, berwarna 

coklat tua, hijau coklat, hijau kuning atau merah ungu. Eucheuma 

spinosum tumbuh pada perairan yang jernih, dasar perairannya berpasir atau 

berlumpur dan hidupnya menempel pada berbagai jenis-jenis terumbu karang 

yang disertai dengan adanya arus. 

2.6.3 Budidaya Rumput Laut 
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Menurut Anggadiredja dkk (2010) penanaman rumput laut dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: metode rakit apung (floating rack 

method), lepas dasar (off bottom method) dan rawai (long line method). 

1. Metode Rakit Apung (Floating Rack Method) : Metode ini diterapkan pada 

perairan yang lebih dalam, caranya yaitu: rumput laut diikatkan pada rakit 

apung yang terbuat dari bambu dengan ukuran 2,5 x 5 m, rakit apung dibuat 

dalam satu rangkaian yang masing-masing rangkaian terdiri dari lima unit 

dengan jarak antar unit satu meter, kedua ujung rangkaian diikatkan dengan 

tali yang ujungnya diberi pemberat atau jangkar agar rakit tidak hanyut oleh 

arus atau gelombang. Jarak tanam antar rumput laut sekitar 25 x 25 cm 

dengan berat rumput laut 100 gr untuk setiap ikatan. 

2. Metode Lepas Dasar (Off Bottom Method) : Penanaman rumput laut dengan 

metode ini dilakukan pada dasar perairan, caranya yaitu: dua buah patok 

dipancangkan pada dasar perairan dengan jarak 2,5 - 5 m, kedua patok 

dihubungkan dengan tali pancing atau tali yang kuat, tinggi kedudukan tali 

penghubung dari dasar antara 10 - 50 cm. Jarak disesuaikan dengan 

kedalaman pada air surut terendah. Ikatkan bibit masing-masing seberat 75 - 

150 gr, yang diikat dengan menggunakan tali rafia, tiap ikatan terdiri dari 2-3 

thalus, kemudian diikatkan pada tali pancing dengan jarak 20 - 25 cm. 

3. Metode Rawai (Long Line Method) : merupakan metode yang paling banyak 

diminati karena disamping fleksibel dalam pemilihan lokasi juga biaya yang 

dikeluarkan jauh lebih murah. Caranya: ikat bibit rumput laut pada tali utama 

yang panjangnya mencapai 50 - 75 m dengan jarak 25 cm ikatkan tali jangkar 
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pada kedua ujung tali utama yang di bawahnya sudah diikatkan pada jangkar, 

batu karang atau batu pemberat, untuk pengapungan rumput laut ikatkan 

pelampung yang terbuat dari styrofoam, botol polietilen atau pelampung 

khusus pada tali, ikat pelampung tersebut dengan tali penghubung ke tali 

utama sepanjang 10 - 15 cm, agar rumput laut tidak mengapung dipermukaan 

dan diupayakan tetap berada pada kedalaman 10 - 15 cm di bawah permukaan 

air laut, pada tali utama diberikan tambahan beban. 

Pemanenan dilakukan bila rumput laut telah mencapai berat tertentu, yakni 

sekitar empat kali berat awal (dalam waktu pemeliharaan 1,5 - 4 bulan). Untuk 

jenis Eucheuma dapat mencapai sekitar 400 - 600 gram, maka jenis ini biasanya 

sudah bisa dipanen (Aslan, 1998). 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Transformasi merupakan terjadinya perubahan bentuk kehidupan yang 

membawa akibat terhadap perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti 

hubungan kerja, sistem kepemilikan, klasifiksi masyarakat dan sebagainya, serta 

masyarakat senantiasa berubah di setiap tingkat kompleksitas internalnya. Setiap 

masyarakat pasti mengalami perubahan baik dalam sosial budaya maupun sosial 

ekonomi, begitupula yang terjadi pada masyarakat pesisir di Kabupaten Dompu, 

Nusa Tenggara Barat tampak terjadi perubahan-perubahan dalam taraf kehidupan 

sosial ekonomi. 

Masyarakat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat khususnya 

nelayan tangkap. Dengan adanya pembudidaya ikan bandeng dan rumput laut 

menarik untuk diteliti karena diasumsikan menjadi salah satu alternatif penting 
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sebagai jalan keluar dari persoalan kemiskinan, adanya budidaya ikan dan rumput 

laut akan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta memberi harapan 

masyarakat untuk hidup lebih baik dari sebelumnya dengan tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor apakah yang mempengaruhi 

keputusan nelayan tangkap beralih menjadi budidaya ikan dan rumput laut. 

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan wawancara langsung kepada nelayan 

dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari analisis akan 

diketahui alasan keputusan nelayan tangkap beralih menjadi pembudidaya. Tahap 

ke dua yaitu data-data yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis 

menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah pendapatan 

nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan dan rumput laut. Pendapatan yang 

diperoleh nelayan tangkap yaitu pendapatan dengan hasil satu kali tangkap, 

pembudidaya ikan bandeng dan rumput laut pada masa satu kali panen. 

Pendapatan tersebut selanjutnya dibandingkan menggunakan analisis uji t satu 

arah dengan dua sampel yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

(positif, negatif, lebih besar, lebih kecil) dari perbedaan pendapatan yang 

diperoleh dari nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan dan rumput laut. 

Pada penelitian ini, sasaran responden untuk melengkapi data-data 

penelitian saya adalah masyarakat pesisir Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Dimana nelayan tangkap yang beralih profesi menjadi pembudidaya 

ikan dan rumput laut adalah responden utama yang akan di wawancarai. 

Perikanan tangkap dibagi menjadi dua indikator yang menggunakan analisa 
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statistik dengan metode pengujian yang berbeda: (a) Perikanan tangkap yang 

beralih menjadi budidaya ikan dan rumput laut akan di analisis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu berfungsi untuk mengetahui penyebab 

beralihnya nelayan tangkap menjadi pembudidaya ikan dan rumput laut. (b) 

Perikanan tangkap dan pembudidaya akan dibandingkan jumlah pendapatan yang 

dihasilkan antara perikanan tangkap dengan pembudidaya menggunakan metode 

kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah pendapatan nelayan tangkap 

maupun pembudidaya ikan dan rumput laut, serta akan dibandingkan 

menggunakan analisis uji t satu arah yaitu berfungsi untuk mengetahui (positif, 

negatif, lebih besar, lebih kecil) dari perbedaan pendapatan yang diperoleh dari 

nelayan tangkap maupun pembudidaya. Berikut alur pemikiran proses penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Skema Kerangka Pemikiran 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada dirumuskan hipotesis antara 

lain, diduga pendapatan yang diperoleh dari pembudidaya ikan dan rumput laut 

lebih besar dibandingkan pendapatan perikanan tangkap. 
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