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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Garam merupakan komoditi strategi yang sangat penting potensial dan belum 

tergarap dengan baik. Masalah teknologi produksi, mutu garam yang dihasilkan, 

penyimpanan, pemasaran, dan pengaruh perubahan iklim merupakan sebagian 

masalah yang harus di perhatikan untuk terjaminnya persediaan garam. 

Perkembanagan usaha garam begitu dinamis, termasuk Kabupaten Rembang. 

Sebagai salah satu produsen garam penting di pesisir utara Jawa, Kabupaten 

Rembang memiliki posisi geografis strategis sebagai daerah potensial untuk 

produksi garam dengan kualitas tinggi. Garam juga merupakan produk unggulan 

daerah di Kabupaten Rembang bahkan garam tercantum dalam lambang daerah 

Kabupaten Rembang yaitu berupa gunungan garam berwarna putih (BPS, 2015). 

Dengan insfrastruktur yang sangat terbatas dan persentase penduduk miskin 

cukup tinggi, Rembang memiliki sumber daya alam yang unggul berupa garam. 

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus 

berupaya meningkatkan produksi garam di Kabupaten Rembang agar mampu 

bersaing di tingkat regional maupu nasional. 

Pengembangan usaha garam yang tergolong padat karya, selain mampu 

meningkatkan pendapatan usaha garam yang dikelola juga dapat mambantu 

membuka kesempatan lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran dan 

penanggulangan kemiskinan di wilayah kawasan pesisir di Kabupaten Rembang. 



2 
 

 
 

Kondisi Kabupaten Rembang di wilayah pesisir sangat berpotensi untuk 

menghasilkan garam dengan kualitas tinggi, namun kondisi tersebut  tidak 

didukung dengan peningkatan pendapatan tinggi yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani garam di wilayah Kabupaten Rembang. Struktur pasar yang 

bersifat monopolistik dikuasai oleh pengepul dalam menentukan harga jual garam, 

mengakibatkan pelaku produsen yaitu petani garam tidak memiliki akses dalam 

jalur pemasaran garam secara langsung. Petani garam diketahui menghadapi 

persoalan struktural baik di tingkat petani (produsen), pasar, maupun kebijakan 

pemerintah, yang berkontribusi terhadap keterpurukan dan marjinalisasi petani 

garam. Disamping itu kebijakan pemerintah dalam perlindungan terhadap petani 

garam belum dilakukan secara baik, sehingga mereka harus mau dan mampu 

mempertahankan dan mengembangkan usaha pegaraman secara mandiri. 

Akibatnya para petani garam masih melakukan penimbunan garam yang nantinya 

akan dijual ke pengepul pada saat harga garam mulai naik kembali. Kondisi 

tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan terkait dengan kelayakan 

pengembangan usaha garam dan upaya pegaraman menangani pengelolaan usaha 

penggaraman.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil usaha garam di Kabupaten Rembang? 

2. Seberapa besar tingkat pendapatan petani garam di Kabupaten Rembang? 
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3. Apakah jumlah tenaga kerja, modal kerja, luas lahan dan harga jual 

berpengaruh terhadap pendapatan petani garam di Kabupaten Rembang? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih mengarah dalam penelitian, maka penulis 

membatasi batasan masalah sebagai berikut:  

1. Luas lahan meliputi seberapa luas lahan yang dimiliki petani pemilik. 

2. Modal kerja fokus dalam modal untuk sekali dalam menjalankan produksi. 

3. Harga jual ditentukan oleh tengkulak. 

4. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja luar keluarga, dengan rata-

rata pembayaran menggunakan sistem bagi hasil. 

5. Pendapatan yang diterima adalah pendapatan petani pemilik. 

6. Data yang digunakan merupakan data satu kali panen yaitu kurang lebih 

22 hari atau dibulatkan menjadi 1 bulan. 

7. Untuk menganalisis jumlah tenaga kerja, modal kerja, produksi, luas 

lahan, dan harga jula yang berpengaruh terhadap pendapatan petani garam. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan yang dibahas oleh Penulis adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan profil usaha garam di Kabupaten Rembang. 

2. Untuk mengkaji seberapa besar tingkat pendapatan petani garam di 

Kabupaten Rembang. 
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3. Untuk menganalisis apakah variabel tenaga kerja, modal kerja, luas lahan 

dan harga jual berpengaruhi terhadap tingkat pendapatan petani garam dan 

petani pemilik di Kabupaten Rembang. 

Adapun manfaat yang ditujukan oleh Penulis adalah : 

1. Bagi Petani Garam  

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam peningkatan pendapatan petani 

garam, yang dimana petani sebagai pemilik di Kabupaten Rembang. 

2. Bagi Para Mahasiswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




