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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai salah satu daerah dari 

sembilan kabupaten/kota yang berada pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, yang terletak di ujung barat Pulau Sumbawa pada posisi 116042’ sampai 

dengan 117005’ Bujur Timur dan 08008’ sampai dengan 09007’ Lintang Selatan. 

Wilayah daratan KSB tahun 2004 seluas 184.902 ha, mencakup lima kecamatan 

dengan urutan dari yang terluas hingga tersempit. Kecamatan Jereweh 31,08%, 

Kecamatan Taliwang 27,93%, Kecamatan Sekongkang 16,50%, Kecamatan 

Seteluk 13,00%, dan Kecamatan Brang Rea 11,50%  dari luas kabupaten. 

Selanjutnya dalam perkembangan sampai tahun 2008, Wilayah Administrasi 

KSB telah dimekarkan menjadi delapan kecamatan, yakni Kecamatan Poto Tano 

dengan luas 15.888 ha yang terdiri dari 6 desa, Kecamatan Seteluk dengan luas 

23.621 ha yang terdiri dari 7 desa, Kecamatan Brang Rea dengan luas 21.207 ha 

yang terdiri dari 4 desa, Kecamatan Brang Ene dengan luas 14.090 ha yang 

terdiri dari 5 desa, Kecamatan Taliwang sebagai Ibu Kota Kabupaten memiliki 

luas 37.593 ha yang terdiri dari 6 kelurahan dan 7 desa, selanjutnya Kecamatan 

Jereweh memiliki luas 26.019 ha yang terdiri dari 4 desa, Kecamatan Maluk 

dengan luas 9.242 ha yang terdiri dari 5 desa dan Kecamatan Sekongkang yang 

terletak di ujung Selatan KSB memiliki luas wilayah 37.242 ha yang terdiri dari 

6 desa. 
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 Secara Geografis KSB berbatsan langsung dengan laut, panjang garis 

pantai 167,8 km dan luas perairan mencapai 1.234,07 km2. Perairan laut wilayah 

KSB yang utama adalah selat alas dengan beberapa teluk kecil disekitarnya 

seperrti Teluk Taliwang, Teluk Balat, Teluk Maluk, Teluk Tawar, dan lain – lain. 

Perairan Selat Alas menghubungkan dua wilayah perairan yang mempunyai 

karateristik yang berbeda, yaitu Laut Flores di bagiuan utara dan Samudera 

Hindia di bagian Selatan. Dengan demikian Selat Alas mempunyai arti penting 

karena peranannya dalam proses Arus Lintas Indonesia (ARLINDO), sehingga 

merupakan wilayah perairan dengan potensi perikanan  yang cukup besar. 

Wilayah laut KSB dari utara di Kecamatan Poto Tano membentang ke barat 

hingga ke selatan di Kecamatan Sekongkang. Luasnya wilayah laut ini tentunya 

menyumbang potensi perikanan laut bagi masyarakat termasuk potensi budidaya 

perikanan laut seperti tambak, budidaya lobster, rumput laut, mutiara dan 

lainnya. 

 Pada wilayah pesisir Kecamatan Taliwang terdapat desa Kertasari yang 

membudidayakan rumput laut dengan kualitas yang baik dan tinggi. Warga desa 

Kertasari sudah mulai membudidayakan rumput laut sejak 20 tahun yang lalu. 

Mayoritas warga Kertasari adalah pendatang keturunan Makasar dan Bugis yang 

sudah lama menetap disana sehingga mereka memiliki kebudayaan dengan mata 

pencaharian yang erat dengan laut, salah satunya yakni budidaya Rumput Laut. 

Budidaya rumput laut sudah menjadi rutinitas warga Kertasari dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan sebagai penghasuilan tambahan mereka selain 

bercocok tanam. Biasanya jenis rumput laut ini dimanfaatkan untuk bahan baku 



 

 
3 

 

kosmetik, obat – obatan dan makanan. Para petani menetapkan rata – rata siklus 

masa tanam rumput laut satu hingga satu setengah bulan dan dalam setahun para 

petani bisa panen sekitar 12 kali. Akan tetapi ada kurun waktu dimana para 

petani tidak menanam rumput laut yakni saat musim kemarau. Para petani 

Kertasari mengikat rumput laut dalam seutas tali sepanjang 10 hingga 12 meter 

yang biasanya dikenal dengan satu res. Tiap res tersebut bisa menghasilkan 1 kg 

rumput laut dan setiap keluarga pada umumnya membudidayakan rumput laut 

paling sedikit 300 res sampai dengan 1000 res. Setiap anggota keluarga termasuk 

anak – anak juga terlibat dalam proses budidaya rumpul laut di lahan keluarga 

maupun masyarakat yang lainnya. 

 Proses budidaya rumput laut tahap awal di lakukan pembibitan (rumput 

laut basah), biasanya pembibitan ini dilakukan oleh perempuan. Mereka 

mengikat rumput laut sesuai kemampuannya karena semakin banyak mengikat 

rumput laut maka upahnya banyak pula. Upah dalam seutas tali (satu res) adalah 

Rp. 1000,- dan dalam satu hari bisa memperoleh 50 res sampai dengan 100 res 

sehingga upah yang didapatkan yakni Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,-. 

Setelah proses pembibitan, rumput laut yang sudah diikat lalu ditanam di laut 

sesuai dengan area masing – masing. Proses tanam ini membutuhkan waktu satu 

hingga satu setengah bulan untuk panen dan biasanya setiap keluarga bisa 

mendapatkan hasil panen paling sedikit satu kwintal dengan harga 

Rp.7.750.000,- dalam satu kali panen. Dengan adanya Usaha Budidaya Rumput 

Laut di desa Kertasari Kecamatan Taliwang mampu meningkatkan 



 

 
4 

 

perekonomian (penghasilan), khususnya warga Kertasari dan masyarakat 

Sumbawa Barat pada umunya. 

 Salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan budidaya 

rumput laut adalah pemilihan lokasi, sehingga sering dikatakan kunci 

keberhasilan budidaya rumput laut terletak pada ketepatan pemilihan lokasi. Hal 

ini dapat dimengerti karena relatif sulit untuk membuat perlakuan tertentu 

terhadap kondisi ekologi perairan laut yang selalu dinamis sehingga besarnya 

hasil produksi rumput laut dibeberapa daerah sangat bervariasi. Perubahan 

lingkungan yang fluktuatif menyebabkan timbulnya hama dan penyakit sehingga 

berpengaruh terhadap kapasitas produksi. Perubahan musim dan pengaruh 

pemanasan global juga mempengaruhi pola tanam rumput laut karena kualitas 

perairan menurun dan gelombang tinggi sehingga kurang sesuai bagi 

pertumbuhan rumput laut. Akibat dari perubahan musim seperti gelombang 

tinggi selama masa produksi adalah ikatan pelampung, bibit rumput laut, patok 

kayu dan jangkar menjadi lebih longgar apabila pada pengikatan awal kurang 

kuat. Ikatan yang longgar tersebut semakin lama mengakibatkan pelampung, 

bibit rumput laut, patok kayu dan jangkar terlepas, apabila tidak dilakukan 

pengontrolan maka akan mengakibatkan kerugian pada usaha. 

 Fluktuasi harga rumput laut dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. 

Apabila permintaan rumput laut dari luar daerah dan dari luar negeri seperti 

China meningkat sehingga pasokan bahan baku rumput laut seringkali 

mengalami kekosonmgan. Hal tersebut memacu fluktuasi harga rumput laut 

dipasaran. Sedangkan perekonomian dunia yang lemah menyebabkan daya beli 



 

 
5 

 

rumput laut menurun dan berakibat harga rumput laut dipasaran menjadi murah. 

Selain itu, orientasi ekspor masih dalam bentuk bahan baku (kering asin) 

menyebabkan posisi tawar rendah serta pengendali harga ditentukan oleh pabrik 

diluar negeri. (Setyaningsih H, 2011) 

 Produksi yang menghasilkan dari optimalisasi input – input produksi, 

terkait dengan penerimaan yang akan diterima oleh petani rumput laut. Selain 

itu, harga jual output (produksi) dan biaya – biaya yang dikeluarkan petani dalam 

proses budidaya juga menetukan besarnya pendapatan yang akan diterima petani 

guna memenuhi kebutuhan keluarga secara maksimal. Keberhasilan suatu usaha 

tani antara lain dapat diukur dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Pendapatan 

usaha tani adalah selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. 

Besarnya pendapatan yang diterima merupakan balas jasa untuk tenaga kerja dan 

modal yang dipakai dan pengelolaan dalam kegiatan usaha tani. 

 Pengembangan produksi hasil budidaya rumput laut di desa Kertasari 

diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya secara 

efektif, efisien, optimal dan berkelanjutan. Petani rumput laut di desa Kertasari 

dalam mengelolah usaha budidaya menggunakan berbagai macam faktor 

produksi dan semua faktor produksi ini berpengaruh terhadap pendapatan petani 

rumput laut. 

 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Pendapatan dan Efisiensi Usaha Tani Rumput Laut di desa 

Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Berapa besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh usaha tani rumput laut 

di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat? 

2. Apakah usaha tani rumput laut di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang 

Kabupaten Sumbawa Barat mengalami keuntungan atau kerugian? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani rumput laut di Desa Kertasari 

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. Para petani rumput laut di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten 

Sumbawa Barat mengalami keuntungan atau kerugian. 

D. Manfaat dan Kegunaan Pnelitian 

 Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi dan landasan dalam mengelola usaha budidaya 

rumput laut, khususnya petani rumput laut di Desa Kertasari Kecamatan 

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. Sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan untuk pengembangan 

usaha tani rumput laut bagi pemerintah maupun instansi terkait. 

3. Sebagai bahan tambahan informasi dalam menyusun penelitian yang sejenis 

bagi para peneliti selanjutnya.  


