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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alamnya, salah 

satunya adalah sumberdaya pesisir. Secara geografis Indonesia merupakan sebuah 

negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga sering disebut dengan negara seribu 

pulau. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau 

yang ada di Indonesia dan total garis pantai Indonesia sebesar 99.093 kilometer 

menurut Badan Informasi Geospasial (BIG). Menurut (Setyaningrum, Anomsari, 

Hartini, & Suprijono, 2015) bahwa luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 

km2, hal ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas 

daratannya. Potensi sumberdaya pesisir yang dapat dimanfaatkan salah satunya 

yaitu mengolah air laut menjadi garam. Namun potensi laut yang melimpah belum 

bisa dioptimalkan, hal tersebut terbukti dengan adanya import garam di Indonesia.  

 Garam menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang kedudukannya 

tidak kalah penting jika di bandingkan dengan kebutuhan pokok lainnya mengingat 

peran dan fungsi yang dimiliki. Garam tidak hanya menjadi kebutuhan rumah 

tangga dalam hal bahan pangan tetapi juga berfungsi untuk kebutuhan industri 

dalam negeri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat total kebutuhan atau 

konsumsi garam nasional yang digunakan baik untuk konsumsi rumah tangga 

maupun industri terus meningkat selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2010, total 

kebutuhan garam mencapai 3,0 juta ton dan meningkat menjadi 3,75 juta ton di 

tahun 2015 (Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan, 2016). Sebagian 

besar produksi garam dilakukan secara individual oleh petambak garam sehingga
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produksi garam mempunyai produktivitas yang rendah dan kualitas garam yang 

relatif rendah pula sehingga tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan oleh 

industri di dalam negeri. Apabila dibandingkan antara kebutuhan nasional dan 

kemampuan produksi, maka produksi garam nasional hanya mampu memenuhi 

kebutuhan dari sisi konsumsi saja, sementara untuk kebutuhan bahan baku industri 

masih bergantung pada impor (Prayitno & Wibowo, 2018). 

Beberapa provinsi di Indonesia menjadi daerah penghasil garam nasional 

diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera, Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya dengan total luas areal penggaraman 

seluruhnya sebesar 30.658 ha dimana 25.542 ha dikelola secara tradisional oleh 

petambak garam (Abdullah & Susandini, 2018). Adapun volume produksi garam 

menurut provinsi tahun 2017 pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.  Volume Produksi Garam Menurut Provinsi Tahun 2017 

No Provinsi  Garam Tambak (kg) 

1. Aceh 0 

2. Bali 4,547,853 

3. Gorontalo 395,918 

4. Jawa Barat 233,320,432 

5. Jawa Tengah 255,754,858 

6. Jawa Timur 372,612,403 

7. Nusa Tenggara Barat 90,755,205 

8. Nusa Tenggara Timur 8,336,534 

9. Sulawesi Selatan 35,973,620 

10. Sulawesi Tengah 597,68 

  Nasional 1,002,294,503 

Sumber : Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2018 
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Berdasarkan Tabel 1 Jawa Timur merupakan penghasil garam terbesar 

secara nasional pada tahun 2017 dengan volume produksi garam tambak sebesar 

372,612,403 kg. Daerah penghasil garam di Provinsi Jawa Timur salah satunya 

yakni Madura yang memilik 4 Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan 

dan Sumenep. Kabupaten Bangkalan dapat menghasilkan 3,352,956 kg, volume 

produksi garam di Kabupaten Sampang mencapai 110,343,026 kg, produksi garam 

di Kabupaten Pamekasan sebesar 40,613,458 kg dan produksi garam di Kabupaten 

Sumenep sebesar 126,662,203 kg (Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2018). Hal 

tersebut menjadikan Madura terkenal sebagai daerah penghasil garam terbesar di 

Provinsi Jawa Timur.   

Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten di Madura yang menghasilkan 

garam cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan. Kabupaten 

Pamekasan memiliki 13 Kecamatan yang terdiri dari Tlanakan, Pademawu, Galis, 

Pamekasan, Larangan, Proppo, Palenggaan, Pengantenan, Kadur, Pakong, Waru, 

Batumarmar dan Pasean. Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan 

hanya 3 Kecamatan yang memiliki potensi penghasil garam yaitu Kecamatan 

Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis. Hal ini dapat dilihat dari 

tabel produksi garam yang ada di Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut : 

Tabel 2. Produksi Garam Di Kabupaten Pamekasan 

No Kecamatan  Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton) 

1. Tlanakan 9,6000 1.030 

2. Pademawu 446,0000 72.729 

3. Galis 457,9000 49.776 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2015. 
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  Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Pademawu 

merupakan penghasil garam terbanyak di Kabupaten Pamekasan dengan total 

jumlah 72.729 ton pada tahun 2015. Kecamatan Pademawu terdiri dari 22 Desa 

yang tidak semua Desa memiliki potensi penghasil garam, dan Desa yang memiliki 

potensi penghasil garam diantaranya Desa Baddurih, Bunder, Majungan, 

Pandelegan, Pagangan dan Tanjung. Petambak garam di Kabupaten Pademawu 

telah memproduksi garam menggunakan dua sistem produksi yang berbeda yaitu 

produksi garam dengan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan produksi garam sistem 

konvensional.  

  Desa Bunder menjadi salah satu desa berpotensi penghasil garam di 

Kecamatan Pademawu dan  juga merupakan desa yang telah menerapkan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) melalui penggunaan geomembrane dalam melakukan produksi 

garam. Petambak garam di Desa Bunder tidak sepenuhnya menerapkan 

geomembrane untuk melakukan produksi garam, tetapi terdapat beberapa petambak 

garam lainnya yang masih menggunakan sistem konvensional atau melakukan 

produksi garam secara tradisional. Petambak garam yang menggunakan sistem 

konvensional di Desa Bunder terbilang cukup banyak jika dibandingkan dengan  

desa desa lainnya yang ada di Kecamatan Pademawu, karena petambak garam di 

desa lainnya mayoritas sudah menggunakan geomembrane. Desa Bunder memiliki 

luas daerah 402.772 ha dan luas tambak garam seluas 161.108,8 ha. 

  Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu geomembrane pada 

produksi garam memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dibandingkan 

produksi garam dengan menggunakan sistem konvensional. Fenomena yang terjadi 
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saat ini bahwa petambak yang menggunakan sistem konvensional pada produksi 

garam dapat meminimalisirkan kegagalan panen karena telah di lakukan sejak lama 

atau secara turun temurun oleh petambak garam. Kemudian fenomena lainnya dari 

penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang telah diterapkan di Desa Bunder 

yaitu geomembrane dapat menghasilkan garam lebih banyak dibandingkan 

menggunakan sistem konvensional. Hal tersebut berdampak pada perbedaan hasil 

produksi garam para petambak dan juga juga menyebabkan perbedaan pendapatan 

antara petambak garam yang memproduksi menggunakan teknologi geomembrane 

dengan sistem konvensional.  

  Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan proses produksi garam menggunakan teknologi geomembrane dan 

sistem konvensional. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui perbedaan usaha 

garam dengan menggunakan teknologi geomembrane dan sistem konvensional dari 

segi biaya produksi maupun pendapatan serta mengetahui alasan petambak garam 

tetap menggunakan sistem konvensional daripada beralih menggunakan teknologi 

geomembrane. 

1.2 Rumusan Masalah   

     Bedasarkan uraian latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbedaan proses produksi garam menggunakan teknologi 

geomembrane dan sistem konvensional di Desa Bunder? 
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2. Bagaimana perbedaan total biaya produksi dan pendapatan petambak 

garam menggunakan teknologi geomembrane dan sistem konvensional di 

Desa Bunder?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Mengetahui perbedaan proses produksi garam menggunakan teknologi 

geomembrane dan sistem konvensional di Desa Bunder. 

2. Mengetahui perbedaan total biaya produksi dan pendapatan petambak 

garam menggunakan teknologi geomembrane dan sistem konvensional di 

Desa Bunder. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi peneliti 

tentang perbedaan usaha garam menggunakan teknologi geomembrane dan 

sistem konvensional dan sebagai penerapan ilmu yang selama ini di dapat 

pada perkuliahan.  

2. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada para 

petambak berupa data informasi mengenai perbedaan dua sistem yang 

digunakan dalam proses produksi garam yang ada di Desa Bunder.  

3. Hasil penelitian diharapkan mampu bermanfaat untuk para peneliti lainnya  

berupa informasi maupun bahan referensi untuk penelitian dalam bidang 

tersebut. 

1.5  Batasan Istilah Dan Pengukuran Variabel 

 Batasan istilah dalam penelitian tersebut, antara lain : 
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1. Garam merupakan hasil sumberdaya pesisir yang diolah dari air laut guna 

memenuhi kebutuhan manusia baik dalam rumah tangga maupun industri. 

2. Usaha garam merupakan kegiatan dalam mengelola produksi garam yang 

dilakukan oleh petambak untuk menghasilkan suatu produk secara efektif 

dan efisien serta sebagai mata pencaharian.  

3. Produksi geomembrane merupakan proses pembuatan garam menggunakan 

teknologi geomembrane yang berupa alas plastik guna meningkatkan 

kuantitas maupun kualitas.  

4. Produksi konvensional merupakan proses pembuatan garam secara 

tradisional atau tidak menggunakan alas plastik. 

5. Biaya Tetap (Fixes cost) merupakan pengeluaran yang besarnya tidak 

tergantung dengan besarnya produksi seperti penyusutan alat. 

6. Biaya tidak tetap (Variabel cost) merupakan pengeluaran yang besarnya 

tergantung dengan besarnya produksi seperti biaya tenaga kerja. 

7. Total biaya (Total cost) merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan  biaya 

tidak tetap dari produksi garam. 

8. Penerimaan merupakan seluruh jumlah hasil yang diperoleh dari penjualan 

hasil produksi. 

9. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya yang 

digunakan dalam produksi garam.  


