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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2003) yang mengangkat 

masalah berapa besar peningkatan pendapatan nelayan yang diperoleh dari usaha 

budidaya rumput laut dengan tujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan 

pendapatan. Hasil penelitian perkembangan produksi rumput laut menunjukkan 

peningkatan rata – rata setiap tahunnya sebesar 19,72 ton atau 7,45% per 

tahun.tingkat pendapatan yang diperoleh dalam usaha budidaya rumput laut dari 

30 orang responden per musim panen secara rata – rata sebesar 4.089.166,67,- 

atau rata – rata perbulan sebesar Rp. 1.363.055,56,-. Dengan demikian usaha 

pembudidayaan rumput laut dapat meningkatkan pemdapatan nelayan jika 

ditinjau dari sudut pandang ekonomi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hermaily E (2010) dengan judul analisis 

faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha budidaya rumput laut di 

Kabupaten Wakatobi yang bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha budidaya rumput laut. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 775 dan penentuan sampel digunakan rumus slovin 

sehingga diperoleh sampel sebanyak 330 KK. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda dengan model 

double log untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan 

usaha budidaya rumput laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran 
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keuntungan masing – masing petani rumput laut yakni kategori lahan sempit 

sebesar Rp. 1.128.898,-, kategori lahan besar Rp. 2.131.500,- dan kategori lahan 

luas sebesar Rp. 2.540.587,-. Pengaruh produksi, harga jual, harga bibit, upah 

tenaga kerja, biaya bahan bakar dan biaya investasi sangat tinggi terhadap 

pendapatan usaha budidaya rumput laut. Berdasarkan hasil analisis uji parsial, 

maka yang paling tinggi pengaruhnya terhadap pendapatan petani rumput laut 

adalah produksi, biaya investasi, harga jual, harga bibit, upah tenaga kerja, dan 

biaya bahan bakar. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2012) yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pendapatan petani rumput laut di desa Kanapa-napa 

Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Hasilnya penelitian menunjukkan 

bahwa pendapatan rata – rata petani sebesar Rp. 4.886.150,- untuk setiap 

bulannya, dengan harga rumput laut kering sebesar Rp. 7.500,-/kg. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tejasinarta (2013) dengan 

judul analisis rendahnya pendapatan petnai rumput laut di desa Batununggul 

yang bertujuan untuk mengamati rendahnya pendapatan petani. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penyebab rendahnya pendapatan petani yaitu : (1) hasil 

produksi sedikit yang disebabkan oleh lahan sempit, pengaruh musim, 

kurangnya inovasi dan pendidikan yang rendah ; (2) harga yang rendah karena 

adanya pasar monopoli. Rendahnya pendapatan petani rumput laut di desa 

Batununggul berdampak pada sulitnya pemenuhan kebetuhan akan kehidupan 

sosial ekonomi petani, diantaranya ; sulitnya memenuhi biaya pendidikan, 

sulitnya memenuhi kebutuhna hidup keluarga, dan keadaan rumah yang kurang 
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layak huni. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani 

rumput laut di desa Batununggul antara lain ; meningkatkan produktivitas secara 

kualitas, kuantitas, dan meningkatkan harga jual. 

 

B. Landasan Teori 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : konsep produksi, 

konsep biaya, biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan rumput laut. 

1. Konsep Produksi 

 Konsep produksi yang menunjukkan besarnya tingkat produksi 

rumput laut yang diperoleh dan konsep produksi dijelaskan untuk 

memberikan definisi tentang produksi menurut para pakar ekonomi. Secara 

umum produksi diartikan sebagai aktivitas untuk menciptakan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi adalah aktivitas yang 

menciptakan atau menambahkan utility suatu barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan manusia 

 Miller dan Mainers (2000) mengatakan bahwa secara umum istilah 

produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya yang 

mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali 

berbeda baik dalam pengertian apa dan dimana atau kapan komoditi – 

komoditi itu dialokasikan maupun dalam apa yang dikerjakan oleh konsumen 

terhadap komoditi itu, selanjutnya bahwa produksi merupakan konsep arus 

(flow concept) yang dimaksud adalah kegiatan yang diukur sebagai tingkat – 

tingkat output (keluaran) perunit periode waktu, sedangkan output itu sendiri 
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senantiasa diasumsikan konstan kualitasnya. Jadi bila berbicara mengenai 

peningkatan produksi, berarti peningkatan tingkat output dengan 

mengasumsikan faktor – faktor lain yang sekiranya berpengaruh tidak 

berubah sama sekali. 

 Soekartawi (2002) menyatakan bahwa dalam menghitung produksi 

usaha tani biasanya dibedakan antara konsep produksi perunit usaha tani 

(cabang usaha tani) oleh produksi total usaha tani adalah kualitas hasil yang 

dipergunakan di suatu jenis usaha tani selama periode tertentu. 

 Sugiarto (2002) menjelaskan bahwa dalam usaha tani, produksi 

diperoleh melalui suatu proses yang cukup penjang dan penuh resiko. 

Panjangnya waktu yang dibutuhkan tidak sama, tergantung pada jenis 

komoditas yang diusahakan. Tidak hanya waktu, kecukupan faktor produksi 

ikut sebagai penentu pencapaian produksi. Petani selalu berusaha untuk 

melakukan produksi secara efisien atau dengan biaya yang paling rendah 

hingga petani tersebut dianggap telah berusaha memaksimalkan laba 

ekonomi. 

 Aziz (2003) mengemukakan bahwa teori produksi dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu teori produksi jangka pendek dimana seorang 

produsen menggunakan faktor produksi maka ada yang bersifat variabel dan 

yang bersifat tetap, dan teori produksi jangka panjang apabila semua input 

yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, sehingga 

dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja 

(TK) dan modal (M). 
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 Suto (2004) dalam ilmu ekonomi produksi diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan 

untuk memuaskan kebutuhan orang lain melalui pertukaran atau 

perdagangan. Produksi adalah suatu proses dimana beberapa barang dan jasa 

yang disebut input diubah menjadi barang – barang dan jasa lain yang input 

proses output disebut output. Banyak jenis aktivitas yang terjadi dalam proses 

produksi, meliputi perubahan bentuk, tempat dan waktu penggunaan hasil – 

hasil produksi. Output perusahaan yang berupa barang – barang produksi 

tergantung pada jumlah input yang digunakan dalam produksi. Hubungan 

antara input dan output ini dapat diberi ciri dengan menggunakan suatu cara 

dimana jumlah dari hasil produksi tertentu tergantung pada jumlah input 

tertentu yang digunakan. 

 Pata (2004) mengatakan bahwa produksi dapat diartikan sebagai 

segala kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan dan menambah nilai 

suatu barang. Pengertian produksi yang pernah dikemukaka oleh ahli 

ekonomi baik klasik maupun hanya berbeda dalam penyajiannya, tetapi arti 

sesungguhnya dari produksi itu sendiri pada prinsipnya adalah sama. 

2. Konsep Biaya 

 Biaya merupakan harga pokok yang telah memberikan manfaat dan 

telah habis dimanfaatkan. Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan 
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tertentu. Biaya merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan harga 

pokok produksi dan harga jual produksi. 

 Supriyono (2000) menjelaskan biaya adalah harga perolehan yang 

dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau 

revenue yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan.  

 Simamora (2000) mengatakan biaya adalah kas atau nilai setara kas 

yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat 

pada saat ini atau dimasa mendatang bagi organisasi. 

 Husen and Mowen (2009) menyatakan bahwa “biaya adalah aset kas 

atau nonkas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan 

keuntungannya bagi perusahaan pada masa sekarang atau masa yang akan 

datang”. 

 Mulyadi (2009) menyatakan bhawa pengertian biaya dalam artian 

luas adalah “biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang ditukar 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu”. Biaya dapat digolongkan menjadi 5 golongan besar yaitu : 

a. Menurut objek pengeluaran 

Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan 

bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar 

disebut “biaya bahan bakar”. 
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b. Menurut fungsi pokok 

Menurut fungsi pokok dalam contoh perusahaan manufaktur, ada tiga 

fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran dan fungsi 

administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, 

biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok : 

1) Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk menglola 

bahan baku menjadi bahan produk jadi yang siap untuk dijual. 

Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji 

keryawan baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan 

dengan proses produksi. Biaya produksi secara garis besar dibagi 

menjadi : biaya bahan baku, biata tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 

2) Biaya pemasaran merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang termasuk dalam 

kegiatan pemasaran adalah biaya iklan dan biaya preomosi. 

3) Biaya administrasi dan umum merupakan biaya – biaya untuk 

mengkoordinasi kigiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya 

yang termasuk kedalam biaya ini adalah biaya gaji karyawan. 

c. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 

Sesuatu yang dapat dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan 

menjadi 2 golongan, yaitu : 
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1) Biaya langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu – satunya 

karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya langsung dapat dengan 

mudah diidentifikasi dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya produk 

langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

2) Biaya tidak langsung 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya 

dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung 

atau biaya overhead  pabrik. 

d. Menurut perlakuan dalam hubungan dengan perubahan volume 

aktivitas. 

1) Biaya variabel 

Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Contohnya : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung. 

2) Biaya semi variabel 

Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur 

biaya variabel. 

3) Biaya semi fixed 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 
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4) Biaya tetap 

Biaya yang jumalah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan 

tertentu. Contohnya : gaji direktur produksi. 

e. Penggolongan atas dasar jangka waktu manfaatnya 

Dilihat dari jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian : 

1) Pengeluaran modal 

Biaya ini mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Contohnya pembelian aktiva tetap. 

2) pengeluaran pendapatan 

Biaya ini hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadi 

pengeluaran tersebut. 

Contohnya biaya telepon dan biaya iklan. 

3. Biaya Produksi 

 Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan tertentu. Ada empat unsur pokok dari defenisi biaya 

tersebut yaitu: (1) biaya merupakan sumber ekonomi, (2) diukur dalam satuan 

uang, (3) yang telah terjadi atau yang secara potensi akan terjadi, dan              

(4) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

 Sugianto (2006) dalam bukunya “Ekonomi Mikro” mengatakan 

bahwa biaya produksi adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan sejumlah input yaitu secara akuntansi sama dengan jumlah uang 
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keluar yang tercatat. Sedangkan Riwayadi (2006) mengatakan biaya produksi 

adalah biaya yang terjadi pada fungsi produksi, dimana fungsi produksi 

merupakan fungsi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya 

produksi itu sendiri mencakup semua biaya yang berkaitan dengan perolehan 

atau pembuatan suatu produk. Dari pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya/uang yang dikeluarkan untuk 

dapat melakukan kegiatan produksi barang. 

 Mulyadi (2009) mengemukakan bahwa biaya produksi merupakan 

biaya – biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi 

yang siap untuk dijual, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik. (1) Biaya bahan baku merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan diperoleh menjadi 

bahan jadi dalam proses produksi. (2) Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya 

yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat langsung dalam 

pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. (3) Biaya overhead pabrik yaitu 

biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selain biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. 

 Muhammad (2004) menyatakan bahwa memproduksi suatu produk 

tertentu dibutuhkan biaya tetap (fixed cost= FC) dan biaya keseluruhan (total 

cost=TC). Produksi yang dihasilkan dijual untuk mendapatkan penerimaan, 

maka akan ditemukan total penerimaan dari hasil penjualan produk atau 

disebut total revenue (TR). Hubungan antara FC, VC, TC dan TR dapat 

digambarkan dengan grafik sebagai berikut: 
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 Selanjutnya ditegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh produsen 

dibedakan menjadi biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC). Fixed cost 

adalah besarnya biaya yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh berapa 

banyak output atau produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, garis FC 

digambarkan sebagai garis horizontal. Variable cost adalah biaya yang 

besarnya ditentukan langsung oleh berapa banyak output yang dihasilkan. 

Total penerimaan (total revenue) adalah jumlah penerimaan yang diperoleh 

dari penjualan produk yang dapat dijual. Berpotongan total penerimaan (TR) 

dan total biaya (TC) disebut titik impas (Break Even= BE). Dimana pada 

posisi ini petani rumput laut tidak mengalami untung dan tidak pula 

mengalami kerugian. 

 Untuk mengetahui nilai penyusutan biaya tetap (FC) dalam satu kali 

proses produksi maka, Setiawan (2001) mengatakan bahwa dalam ilmu 

akuntansi ada 3 metode perhitungan penyusutan yaitu metode garis lurus, 

metode saldo menurun dan metode sum of year digit. Dari ketiga metode yang 

Gambar 2.1. Hubungan Biaya, Penerimaan dan Jumlah Produksi 
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ada peneliti menggunakan salah satu metode tersebut yaitu metode garis 

lurus. 

 Metode garis lurus mempunyai beberapa kelebihan yaitu mudah 

digunakan dalam praktek dan lebih mudah dalam menentukan tarif 

penyusutan. Sedangkan kekurangan dari metode garis lurus adalah beban 

pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama setiap periode. Manfaat 

ekonomis barang setiap tahun sama. Beban penyusutan yang diakui tidak 

mencerminkan upaya yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan dan 

laba atau keuntungan yang dihasilkan setiap tahun tidak menggambarkan 

tingkat pengembalian yang sesungguhnya dari umur kegunaan barang. 

4. Penerimaan 

 Hernanto (2000) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi 

besarnya penerimaan adalah produkstivitas usaha tani, harga persatuan 

produk, waktu pemasaran, dan kualitas hasil. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan penerimaan petani perlu meningkatkan hasil produksi usaha 

tani, meningkatkan kualitas, dan harga pasar terjamin. 

 Tuwo, A (2011) mengatakan bahwa penerimaan usaha tani dapat 

berwujud tiga hal yaitu; (1) hasil penjualan tanaman, ikan, atau produk yang 

dijual, (2) produk yang dikonsumsi pengusaha dan keluarga selama 

melakukan kegiatan produksi, (3) kenaikan nilai benda-benda inventaris yang 

dimiliki petani, nilai berubah-ubah pada awal tahun dengan nilai akhir tahun 

perhitungan. Jika terjadi kenaikan nilai benda-benda inventaris yang dimiliki 

petani maka selisih tersebut merupakan penerimaan usaha tani. 
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 Terdapat dua hal dalam memproduksi suatu barang yang menjadi 

fokus utama dari seorang pengusaha dalam rangka mendapatkan keuntungan 

yang maksimum, yaitu ongkos (cost) dan penerimaan (revenue). Penerimaan 

adalah jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau 

dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh oleh 

perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya. Hasil total penerimaan 

dapat diperoleh dengan pengalihkan jumlah satuan barang yang dijual dengan 

harga barang yang bersangkutan atau TR = Q x P (Rahman, 2010). 

 Rasyaf (2003) menyatakan bahwa bentuk umum penerimaan dari 

penjualan yaitu TR = P x Q ; dimana TR adalah total revenue atau 

penerimaan, P adalah price atau harga jual perunit produk dan Q adalah 

Quantity atau jumlah produk yang dijual. Dengan demikian besarnya 

penerimaan tergantung pada dua variabel harga jual dan variabel jumlah 

produk yang dijual. 

 Suratiyah (2015) mengemukakan bahwa penerimaan atau 

pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari usaha tani 

selama satu periode diperhitungkan dari hasil penjualan atau hasil penaksiran 

kembali. Pendapatan kotor = jumlah produksi (y) x harga persatuan (Py). 

5. Pendapatan 

 Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat 

ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. 
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 Menurut Sukirno (2000), pendapatan individu merupakan 

pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari 

pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dari 

sumber lain. Selanjutnya pada tahun 2006, menyatakan bahwa pendapatan 

adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi 

kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan 

maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh 

pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan pokok yang 

dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. 

 Soekartawi (2002), menyatakan penerimaan adalah hasil antara 

produksi yang diperoleh dengan harga jual. Selain itu, Pangandaheng (2012), 

menyatakan pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya 

– biaya yang dikeluarkan. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung 

dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang 

dicurahkan, tingkat pendapatan perjam yang diterima. 

 Kriteria pendapatan yang ditetapkan dalam seminar pendapatan 

nasional dan salah satu pokok adalah batasan tingkat pendapatan untuk 

tingkat pendapatan untuk kriteria pendapatan rendah, sedang dan tinggi 

sebagai berikut : (Sinungan, 2003) 

a. Kriteria untuk pendapatan rendah 

1) Penduduk yang pendapatan rendah yaitu Rp. 1.000.000,- -                       

Rp. 10.000.000,-. Pertahun atau rata – rata Rp. 750.000,- perkapita 

perbulan.  
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2) Tidak memiliki pekerjaan tetap. 

3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap (Sewa). 

4) Tingkat pendidikan yang terbatas. 

b. Kriteria untuk pendapatan sedang 

1) Penduduk yang berpendapatan sedang yaitu Rp. 10.000.000,- -             

Rp. 25.000.000,-, Rp. 1.250.000.000,- perkapita perbulan.  

2) Memiliki pekerjaan tetap  

3) Memiliki tepat tinggal yang sederhana.  

4) Memiliki tingkat pendidikan. 

c. Kriteria untuk pendapatan tinggi 

1) Penduduk berpendapatan tinggi yaitu Rp. 25.000.000,- -                  

Rp. 50.000.000,- atau rata-rata Rp. 2.083.333,- perkapita perbulan.  

2) Memiliki lahan dan lapangan kerja.  

3) Memiliki tempat tinggal tetap.   

4) Memiliki tingkat pendidikan 

 Suratiyah (2015)  menjelaskan bahwa pendapatan dan biaya usaha 

tani ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri 

dari umur petani, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, 

jumlah tenaga kerja, luas lahan dan modal. Faktor eksternal berupa harga dan 

ketersediaan sarana produksi. Ketersediaan sarana produksi dan harga tidak 

dapat dikuasai oleh petani sebagai individu meskipun dana tersedia. Bila 

salah satu produksi tidak tersedia maka petani akan mengurangi penggunaan 

faktor produksi tersebut, demikian juga dengan harga sarana produksi, 
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misalnya harga pupuk sangat tinggi bahkan tidak terjangkau akan 

mempengaruhi biaya dan pendapatan. 

6. Rumput Laut 

 Rumput laut merupakan tanaman berderajat rendah, biasanya 

tumbuh melekat pada substrat tertentu, tidak mempunyai akar dan batang 

serta daun sejati, tapi hanya menyerupai batang yang disebut thallus. 

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat dipengaruhi oleh toleransi 

fisiologi dari biota untuk beradaptasi dengan faktor – faktor lingkungan 

seperti substrat, salinitas, temperatur, intensitas cahaya, tekanan dan nutrisi. 

Umumnya rumput laut sering dijumpai tumbuh pada daerah yang memiliki 

perairan yang dangkal dengan kondisi dasar permukaan air berpasir, sedikit 

lumpur atau campuran keduanya (Anggadiredja, 2010 ). 

 Rumput laut atau sea weeds secara ilmiah dikenal dengan istilah alga 

atau ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang 

merupakan tumbuhan berklorofil. Dilihat dari ukurannya, rumput laut terdiri 

dari jenis mikroskopik dan makroskopik. Jenis makroskopik inilah yang 

sehari-hari di kenal sebagai rumput laut (Poncomulyo, et al. 2006 ). 

 Budidaya rumput laut sangat  menguntungkan karena dalam proses 

budidayanya tidak banyak menuntut tingkat keterampilan tinggi dan modal 

yang besar, sehingga dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga nelayan 

termasuk ibu rumah tangga dan anak-anak. Selain itu masa panen dan 

produksinya relatif singkat jika dibandingkan dengan budidaya laut yang lain 

misalnya bandeng, udang dan kerang. Pangsa pasar rumput laut pun sangat 
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luas baik dalam maupun luar negeri. Bahkan dalam tingkat konsumsi (pasar) 

taraf lokal pun para pembudidaya masih kualahan untuk mencukupinya, 

belum lagi ditambah permintaan luar negeri yang kian hari semakin 

meningkat, bahkan bisa dikatakan tidak terbatas (Suparman, 2014). 

 Anggadiredja (2006) menjelaskan secara umum faktor keberhasilan 

yang perlu diperhatikan dalam budidaya rumput laut yaitu pemilihan lokasi 

yang memenuhi persyaratan bagi jenis rumput laut yang akan dibudidayakan, 

pemilihan atau seleksi bibit dan cara pembibitan yang tepat, metode budidaya 

yang tepat, pemeliharaan tanaman, metode panen dan perlakuan pasca panen 

yang benar dan pembinaan dan perdampingan secara continue kepada petani. 

a. Pemilihan Lokasi 

 Indriani dan Sumiarsih (2003) menyatakan bahwa pemeliharaan 

lokasi merupakan langkah petani yang sangat penting dalam menentukan 

penghasilan budidaya rumput laut. 

1) Lokasi budidaya harus memiliki pergerakan air cukup, dimana 

pergerakan air dapat memberikan kemungkinan terjadinya aerasi. 

Disamping terjadi aerasi, gerakan air yang cukup juga dapat 

menyebabkan tanaman memperoleh pemasokan makanan secara 

continue, serta terhindar dari akumulasi debu air dan tanaman 

penempel. 

2) Bila menggunakan metode lepas dasar, dasar lokasi budidaya harus 

agak keras, yaitu terbentuk oleh pasir dan karang. 
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3) Lokasi yang dipilih sebaiknya pada waktu surut yang masih digenangi 

air sedalam 30-60 cm. 

4) Perairan yang dipilih sebaiknya ditumbuhi komunitas yang terjadi dari 

berbagai jenis (makro-algae). Bila Perairan sudah ditumbuhi rumput 

laut alami, maka daerah ini sangat cocok untuk pertumbuhan. 

5) Perairan lokasi budidaya sebaiknya ber Ph antara 7,3 - 8,2. 

b. Penyediaan Bibit 

  Pada dasarnya pemilihan bibit ini bertujuan agar pertumbuhan 

tanaman baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Pembudidayaan 

rumput laut memanfaatkan sifat vegetatif dari jenis tanaman tersebut, 

dimana pembibitan dapat dilakukan dengan cara memperbanyak tanaman 

melalui stek atau potongan – potongan (thallus) (Indriani dan Sumiarsih, 

2003). 

  Yusuf (2005) menjelaskan bahwa pemeliharaan bibit bertujuan 

agar pertumbuhan tanaman baik dan mendapatkan hasil yang optimal. 

Dalam menentukan dan memilih tanaman yang akan dipelihara beberapa 

kriteria yang harus dijadikan pertimbangan yaitu: 

1) Spesies yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, dapat 

berkembang baik dengan vegetatif (pemotongan thallus) dan generatif 

(spora). Dalam hal ini, spesies rumput laut yang memiliki thallus 

panjang dan berbentuk tegak lebih baik karena dapat memproduksi 

biomassa yang lebih besar penanamannya lebih singkat. 
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2) Spesies yang memiliki kandungan agar-agar jelly yang tinggi dengan 

mutu yang lebih baik. Kualitas agar-agar dari rumput laut ini 

ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kekentalan agar, produksi 

dan ketahanan fluktuasi suhu, kandungan agar-agar dan sulfat. 

  Bibit harus dipilih dari (thallus) yang muda, segar, keras, tidak 

layu dan kenyal. Berat bibit pada awalnya penanaman +100g per ikat. Bibit 

sebaiknya disimpan ditempat yang teduh dan dilindungi dari sinar 

matahari atau direndam di laut dengan menggunakan kantong jaring 

(Sujatmiko, 2007). 

C. Kerangka Pikir 

 Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka kerangka pikir yang 

mendasari penelitian ini adalah bahwa biaya produksi budidaya rumput laut 

serta pendapatan yang diterima oleh petani budidaya rumput laut bertujuan 

untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar – besarnya dalam hal berkaitan 

dengan biaya produksi, penerimaan dan pendapatan. Dimana ketiga 

(penerimaan, biaya produksi dan pendapatan) variabel tersebut akan 

dianalisis menggunakan alat analisis deskriptif untuk menjawab 

permasalahan yang dikemukakan sehingga dapat memberikan kesimpulan 

dan rekomendasi peningkatan  pendapatan untuk kesejahteraan usaha tani 

rumput laut di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka pikir  

penelitian di bawah ini: 
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Gambar 2.2. Skema Kerangka Pikir  Penelitian 


