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SARI 
 

Teguh Risdiansyah. 2011. “Analisis Kelayakan Ekonomi Budidaya Rumput Laut 

di Pesisir Kabupaten Jepara”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Etty Soesilowati, 

M.Si. Pembimbing II: Prasetyo Ari Bowo, SE, M. Si. 

. 

Kata Kunci : Profil Petani Rumput Laut, Tingkat Produktivitas, 

kelayakakan Usaha. 

 

 Rendahnya tingkat penghasilan budidaya rumput laut membuat petani sulit 

menabung sehingga sulit mengembangkan budidaya rumput laut. Kecilnya 

pendapatan disebabkan beberapa persoalan diantaranya tentang kelayakan usaha 

budidaya rumput laut, apakah budidaya yang dilakukan secara ekonomi layak atau 

tidak. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profil petani rumput laut, 

seberapa besar tingkat produktivitas petani rumput laut, bagaimana kelayakan 

usaha budidaya rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui profil petani rumput laut, mengetahui tingkat produktivitas 

petani rumput laut, mengetahui kelayakan usaha budidaya rumput laut di pesisir 

Kabupaten Jepara. 

 Populasi penelitian berjumlah 10 kelompok pembudidaya rumput laut dengan 

sampel 10 orang ketua kelompok yang mewakili anggotanya. Variabel penelitian 

profil petani rumput laut, tingkat produktivitas petani rumput laut, kelayakan 

usaha budidaya rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara. Metode pengumpulan 

datanya meliputi dokumentasi, wawancara, observasi, dan kuesioner. Metode 

analisis data adalah analisis deskriptif persentase, estimasi biaya investasi awal, 

estimasi biaya operasi, estimasi pendapatan, Payback Period (PP), Return On 

Investment (ROI), Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) . 

 Terdapat 3 model budidaya berdasarkan modal, model 1 kombinasi modal 

sendiri dan bantuan pemerintah tenaga kerja dari kelompok sendiri pembagian 

hasil dibagi rata antar anggota kelompok, model 2 modal dari investor dalam 

negeri dengan tenaga kerja kelompok dan bayaran dengan bagi hasil 40% untuk 

anggota kelompok dan 60% untuk investor dan model 3  modal dari investor luar 

negeri tenaga kerja kelompok dan bayaran dengan gaji bulanan. Tingkat 

pendidikan anggota kelompok rendah mayoritas lulus SD sebesar 76,8% dan 

mayoritas pekerjaan pokok nelayan sebesar 87,5%. Teknologi tanam metode long 

line, bibit dari Karimun Jawa, produktivitas kurang lebih 2 ton/Ha,analisis 

kelayakan ekonomi terdapat 5 kelompok yang tidak layak dilaksanakan dan 

terdapat 5 kelompok yang layak dilaksanakan. 

Saran Model budidaya paling baik berdasarkan penelitian model 1 

sehingga perlu dikembangkan dalam budidaya selanjutnya.Produktivitas rumput 

laut tergantung dari perawatan dan perlakuan terhadap rumput laut sehingga perlu 

dilakukan penyuluhan budidaya rumput laut secara rutin oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan. Kelompok budidaya rumput lautnya tidak layak di sebabkan sistem 

gaji bulanan sehingga biaya produksi meningkat, disarankan memakai sistem bagi 

hasil hal ini dirasa lebih adil antara investor dan anggota kelompok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki luas area untuk kegiatan budidaya rumput laut seluas 

1.110.900 ha, tetapi pengembangan budidaya rumput laut baru memanfaatkan 

lahan seluas 222.180 ha (20% dari luas areal potensial). Dengan sentra-

sentra/pusat pengembangan kawasan, yakni di Lampung, DKI Jakarta, Banten, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,  Sulawesi Utara, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. 

Tabel 1.1 

Daerah Penghasil Rumput Laut Terbesar Indonesia 

 Tahun 2008 

 

No Daerah Penghasil Rumput Laut Produksi (Ton) 

1 Sulawesi Selatan 690.385 

2 Nusa Tenggara Timur 566.495 

3 Sulawesi Tengah 208.040 

4 Bali 170.000 

                  Sumber: KKP Indonesia, 2008 

 Tabel 1.1 menjelaskan daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. 

Rumput laut banyak dihasilkan di Sulawesi Selatan, dengan produksi basah pada 

tahun 2008 sebanyak 690.385 ton, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur 566.495 ton, 

Sulawesi Tengah 208.040 ton dan Bali 170.860 ton. 

 Wilayah Jawa Tengah belum termasuk dalam daftar Provinsi dengan 

penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Sampai saat ini untuk data 

keseluruhan data mengenai daerah penghasil rumpul laut di Indonesia belum 
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tersedia. Wilayah Jawa Tengah yang mempunyai potensi untuk pengembangan 

rumput laut berada di Kabupaten Jepara sedangkan di wilayah Kabupaten lain 

belum banyak yang mencoba mengembangkan budidaya ini karena keadaan 

perairan yang berbeda kandungan mineralnya. Kabupaten Jepara merupakan salah 

satu Kabupaten yang terletak dipesisir utara pulau Jawa yang memiliki potensi 

kekayaan laut yang cukup besar dengan garis pantai sepanjang 72 km termasuk 

keberadaan Karimunjawa, maka luas wilayah penangkapan laut mencapai 1.500 

km2. Sedangkan budidaya laut dapat dilakukan di atas areal seluas 10.000 Ha dan 

luas areal budidaya laut dan penangkapan diperairan umum mencapai lebih dari 

1.472 Ha. Hal tersebut merupakan potensi yang besar apabila mampu diolah 

dengan baik. 

 Salah satu potensi yang dimiliki daerah pesisir Jepara adalah kemampuan 

perairan pesisir Jepara yang mampu dipergunakan untuk budidaya rumput laut 

dimana tidak semua daerah pesisir mampu membudidayakan rumput laut, 

menurut pak andri yang merupakan penyuluh rumput laut Kabupaten Jepara hal 

tersebut di karenakan kandungan air laut yang berbeda berdasarkan kadar garam, 

tingkat pencemaran lingkungan maupun keberadaan terumbu karang sebagai 

asupan makanan bagi pertumbuhan rumput laut disetiap daerah yang berbeda. 

 Rumput laut di pesisir Jepara baru mulai dikembangkan pada tahun 2009, di 

pesisir Kabupaten Jepara berdasarkan kajian yang dilakukan mulai awal bulan 

April sampai dengan Juni 2009 diperoleh data bahwa total potensi lahan budidaya 

rumput laut mencapai ± 320 Ha. Dengan wilayah yang paling potensial berada 

pada perairan Teluk Awur (±150 Ha), Bandengan (±50 Ha), dan Bondo (±40 Ha). 
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Pemanfaatan lahan baru mencapai 25,5 Ha atau sekitar 7,9 % dari total potensi 

lahan yang ada seluas ± 320 Ha (DKP Kabupaten Jepara). 

Tabel 1.2 

Produksi Rumput Laut Pesisir Jepara 

 

Tahun Produksi (Ton) 

2009      3,3 

2010   295,5 

                           Sumber : DKP Kabupaten Jepara, 2010 

 Tabel 1.2 menjelaskan produksi rumput laut, pada tahun 2009 produksi 

rumput laut sebesar 3,3 ton sedangkan pada tahun 2010 produksi rumput laut 

mencapai 298,8 ton, peningkatan yang terjadi dalam produksi rumput laut dari 

tahun 2009 ke tahun 2010 dikarenakan pada tahun 2009 pembudidayaan rumput 

laut yang dilakukan baru sebatas pada uji coba lahan dan panen yang dilakukan 

hanya sekali sehingga hasil produksi tidak maksimal sedangkan pada tahun 2010 

pembudidayaan rumput laut dapat dilakukan secara maksimal dengan panen 4 kali 

dalam satu tahun. jika dilihat dari pemanfaatan potensi lahan yang ada tentu saja 

hasil produksi rumput laut jauh dari harapan. Potensi yang dimiliki apabila 

dikembangkan dengan baik tentu hasil yang diperoleh akan jauh lebih baik. 

 Biaya produksi menanam rumput laut terjangkau (metode long line) dengan 

rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Modal Awal Petani Rumput Laut 

 

No Modal Awal Biaya 

1 Tali,  P = 100 m Rp 50.000, 00 

2 Bibit, 80 kg @kg 3000  Rp 240.000 

3 Pelampung aqua 10 buah @500    Rp 5000 

4 Bambu, 2 buah @15000 Rp 30.000 

5 Tenaga kerja Rp 50.000 

Jumlah Rp 375.000 / garis 

         Sumber : DKP Kabupaten Jepara, 2009 

 Tabel 1.3 menjelaskan modal yang diperlukan petani rumput laut. Satu hektar 

bisa dimanfaatkan untuk menanam rumput laut sebanyak 100 garis, dari 1 garis 

benih rumput laut yang ditanam kemudian dikembangkan menjadi bibit baru 

selama 25-30 hari. Dari bibit awal rumput laut yang pertama kali ditanam sebesar 

80 kg akan berkembang sebanyak 240 kg, dari hasil pembenihan tersebut akan 

dipecah menjadi 3 garis begitu seterusnya sampai didapat 10 garis. Selama kurang 

lebih 2 bulan masa pengembangan bibit akan diperoleh 10 garis rumput laut, 

setelah proses pemecahan bibit rumput laut petani rumput laut akan memanen 

rumput lautnya setelah usia tanam mencapai 45-60 hari. Untuk satu tahun petani 

rumput laut bisa panen 4-5 kali sampai tiba musim barat dimana rumput laut akan 

dipanen secara total karena cuaca yang tidak mendukung perkembangan rumput 

laut. 

Tabel 1.4 

Biaya Produksi Selama Satu Tahun 

 

No Biaya Total Biaya 

1 Pembibitan awal Rp 375.000 

2 Modal RP 375.000 - RP 240.000 = RP 135.000 @9 garis Rp 1.215.000 

Jumlah  Rp 1.590.000 

Sumber : DKP Kabupaten Jepara, 2009 
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 Tabel 1.4 menjelaskan biaya total yang dikeluarkan untuk sepuluh garis 

rumput laut mencapai Rp 1.590.000,00. Rincian biaya pembibitan awal sebesar 

Rp 375.000,00. Kemudian biaya selanjutnya untuk 9 garis tanaman rumput laut 

merupakan selisih antara modal pembibitan awal dengan harga bibit sebesar Rp 

375.000,00 – Rp 240.000,00 = Rp 135.000,00 @9= Rp 1.215.000,00 karena untuk 

bibit diperoleh dari pemecahan bibit awal. Jadi petani rumput laut hanya perlu 

membeli bibit pada saat penanaman awal. 

Tabel 1.5 

Keuntungan Budidaya Rumput Laut 

 

No Total Biaya Harga 

1 1 line 400 kg @10 = 4000 kg basah 

1 kg basah RP 1000 @4000 kg = Rp 4.000.000 

1 tahun 5 kali panen @Rp 4.000.000 = Rp 20.000.000 

Rp 20.000.000 

2 Biaya Produksi Rp 1.590.000 

Selisih  Rp 18.410.000 

Sumber : DKP Kabupaten Jepara,2009 

  Tabel 1.5 menjelaskan keuntungan yang diperoleh petani rumput laut. Hasil  

panen rumput laut yang dirawat dengan baik untuk satu garis rata-rata mencapai 

400 kg basah, jadi untuk sekali panen dalam 10 garis mencapai 400 kg @10 line = 

4000 kg, untuk harga rumput laut Rp 1000/kg dalam keadaan basah hasil sekali 

panen mencapai Rp 1000 @4000 kg = Rp 4.000.000,00. Sedangkan dalam satu 

tahun petani rumput laut bisa panen maksimal 5 kali jadi hasilnya Rp 

4.000.000,00 @5 = Rp 20.000.000,00 jadi keuntungan petani dalam satu tahun 

mencapai Rp 22.000.000,00 – Rp 1.590.000,00 = Rp 18.410.000,00/tahun. 

 Hal tersebut merupakan sebuah peluang yang sangat besar untuk 

dikembangkan apalagi dalam budidaya rumput laut petani rumput laut tidak perlu 

memberi makan pada rumput laut berbeda dengan usaha tambak, petani rumput 
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laut hanya perlu merawat tanaman rumput laut agar terbebas dari lumpur yang 

bisa menghambat pertumbuhan rumput laut dan mencegah terserang dari hama 

penyakit.    

 Berdasarkan perhitungan sederhana tersebut usaha budidaya rumput laut 

merupakan sebuah usaha yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut 

mengingat potensi lahan yang dimanfaatkan baru sedikit hal ini merupakan 

sebuah peluang bagi para petani rumput laut untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

Tabel 1.6 

Kelompok petani rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara dan Hasil Produksi 

2010 

 

N0 Lokasi 
Nama 

Kelompok 
Ketua 

Jumlah 

Anggota 

(orang) 

Luas 

Lahan 

Budidaya 

(Ha) 

Produksi 

(ton) 

1 Desa Bandengan Bina Karya Purbo 12 5 55 

2 Desa Bandengan Pustaka Karya Susilo 7 1 6,5 

3 Desa Bandengan  Bangun Karya Baidi 12 0,5 4 

4 Desa Bondo Wahana Karya 

Samudra 
Hadi 10 4 25 

5 Desa Bondo Wahyu Alam Trio  10 4 25 

6 Desa Bulu Bahari Indah 1  Susilo 10 2 30 

7 Desa Blebak Buana Karya Su’ud 7 1 20 

8 Desa Teluk Awur Sido Makmur Masyudi 16 2 20 

9 Desa Teluk Awur Bahari Indah 2 Bambang 8 4 60 

10 Desa Sekuro Baruna 2 Busro  20 2 50 

Jumlah 112 25,5 295,5 

Sumber : DKP Kabupaten Jepara 

 Tabel 1.6 menjelaskan jumlah kelompok petani rumput laut yang berada di 

pesisir Kabupaten Jepara dan hasil produksinya. Kelompok petani rumput laut di 

pesisir Kabupaten Jepara terdapat 10 kelompok dengan anggota 112 orang 

anggota. Lahan yang dipergunakan untuk menanam rumput laut mencapai 25,5 

Ha dari potensi lahan sebesar  ± 320 Ha atau 7,9 % dari keseluruhan lahan yang 

dapat dimanfaatkan, dengan hasil panen sebesar 295,5 ton.  
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 Wawancara hari jumat tanggal 22 Oktober 2010 dengan Bapak Kusnadi 

seorang anggota kelompok pembudidaya rumput laut diperairan Bandengan. Dari 

hasil wawancara beliau menuturkan aktivitas produksi rumput laut dilakukan awal 

2009 berkat adanya program Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil 

Perikanan Budidaya (BS-PUKPB), setiap pembudidaya memperoleh bantuan dana 

sebesar Rp 2.000.000,00.  

 Masalah yang dihadapi adalah kecilnya pendapatan yang diperoleh dari 

budidaya rumput laut sehingga setiap kali panen uang yang diperoleh habis 

dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang kecil 

menyebabkan petani rumput laut tidak mampu menabung sehingga sulit untuk 

mengembangkan budidaya rumput laut. Kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh 

petani rumput laut bisa diakibatkan oleh beberapa persoalan salah satunya tentang 

kelayakan usaha budidaya rumput laut, apakah budidaya yang dilakukan secara 

ekonomi layak atau tidak untuk dilakukan atau ada masalah lain yang 

menyebabkan rendahnya penghasilan yang diperoleh.  

 Selain hal di atas permasalahan lain yang dihadapi petani rumput laut adalah 

tidak adanya lahan yang tepat untuk menyimpan bibit untuk budidaya musim 

berikutnya, setiap tiba musim barat semua rumput laut dipanen tanpa menyisakan 

benih karena tidak adanya perairan di pesisir Jepara yang terlindung dari ombak 

sehingga apabila ada rumput laut yang disisakan tetap akan rusak. Jadi setiap tiba 

musim tanam petani rumput laut di pesisir Jepara membeli bibit dari Karimun 

Jawa karena disana terdapat tempat yang dipergunakan untuk menyimpan bibit, 
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perairan di Karimun Jawa ada yang terlindung dari ombak musim barat sehimgga 

cocok untuk menyimpan bibit. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil petani rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara? 

2. Seberapa besar tingkat produktivitas petani rumput laut di pesisir Kabupaten 

Jepara? 

3. Bagaimana kelayakan usaha budidaya rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui profil petani rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara. 

2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas petani rumput laut di pesisir 

Kabupaten Jepara. 

3. Untuk mengetahui kelayakan usaha dari budidaya rumput laut di pesisir 

Kabupaten Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum dan informasi 

kepada petani rumput laut dalam rangka pengembangan usaha budidaya 

rumput laut. 
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2. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat 

dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan 

rumput laut di pesisir Jepara. 

3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi dan referensi tambahan 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Produksi  

Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat 

produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya 

(Mankiw, 2003:42-45). Dalam teori produksi terdapat dua hal yaitu : produksi 

jangka pendek, yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang 

lainnya berubah. Produksi jangka panjang yaitu, semua faktor produksi dapat 

berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Produsen dalam melakukan kegiatan 

produksi mempunyai landasan teknis, yang didalam teori ekonomi disebut “fungsi 

produksi”. 

Fungsi produksi adalah sifat hubungan diantara faktor-faktor produksi/input 

dan tingkat produksi yang dihasilkan/output (Sadono sukirno, 2006 : 195). Fungsi 

produksi menetapkan bahwa suatu kegiatan ekonomi tidak bisa mencapai suatu 

output yang lebih tinggi tanpa menggunakan input yang lebih banyak dan suatu 

kegiatan ekonomi tidak bisa menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi 

tingkat outputnya. 

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan 

ketergantungan (fungsional) antara tingkat input yang digunakan dalam proses 

produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara 

matematis dinyatakan sebagai berikut :  

 



11 

 

Q = f (K, L, T) dimana,  

Q = jumlah output (hasil produksi) 

K = modal (capital) 

L = tenaga kerja  

T = teknologi 

Produksi secara luas dapat diartikan sebagai pengolahan bahan baku 

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi dalam arti ekonomi 

mempunyai pengertian semua kegiatan untuk menambah atau meningkatkan nilai 

kegunaan atau faedah (utility) suatu barang dan jasa (Sriyadi 1991 : 16).  

Produksi mempunyai konsep arus (flow concept), bahwa kegiatan produksi 

diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode 

waktu tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah 

(Sadono Sukirno, 2006 : 189). Produksi dalam hal ini adalah produk dari petani 

rumput laut yang berupa bahan mentah yang belum diolah. 

Pada prinsipnya produksi merupakan terjemahan dari kata production, yang 

merupakan sejumlah hasil dalam satu lokasi dan waktu tertentu (Daniel, 2004 : 

121). Dalam kegiatan pertanian rumput laut proses produksi yang dilakukan oleh 

petani rumput laut membutuhkan modal atau dana yang cukup besar bagi petani 

rumput laut. Modal yang diperlukan petani rumput laut yaitu, modal untuk 

pembelian bibit rumput laut, pembelian tali, pembelian pelampung, pembelian 

bambu dan membayar tenaga kerja. 

Modal atau Kapital mengandung banyak arti, tergantung penggunaannya. 

Dalam arti sehari-hari, modal sama artinya dengan harta kekayaan seseorang, 
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yaitu semua harta berupa uang, tabungan, tanah, rumah, mobil, dan lain 

sebagainya yang dimilki. Modal tersebut dapat mendatangkan penghasilan bagi si 

pemilik modal, tergantung pada usahanya dan penggunaan modalnya. Dalam ilmu 

ekonomi juga banyak definisi tentang modal. Menurut Von Bohm Bawerk, arti 

modal atau kapital adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimilki oleh 

masyarakat, disebut juga kekayaan masyarakat. Sebagian kekayaan itu digunakan 

untuk memproduksi barang-barang baru dan inilah yang disebut modal 

masyarakat atau modal sosial. Jadi, modal adalah setiap hasil atau produk atau 

kekayaan yang digunakan untuk memproduksi hasil selanjutnya (Moehar Daniel, 

2002 : 73-74).  

Pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai 

atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Modal meliputi 

baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, misalnya mesin, 

ataupun barang-barang dagangan. Menurut Suryana (2006 : 133) sumber-sumber 

penawaran modal diantaranya yaitu : 

a. Sumber internal yaitu modal yang dihasilkan sendiri. Modal yang dipakai oleh 

petani rumput laut sebagian kecil berasal dari modal internal. 

b. Sumber eksternal yaitu modal yang dihasilkan dari luar. Modal eksternal yang 

dipergunakan dalam budidaya rumput laut sebagian berasal dari bantuan 

pemerintah yang diberikan kepada sebagian kelompok petani rumput laut 

sedangkan sumber eksternal lainnya berasal dari investor yang menanamkan 

modalnya dalam budidaya rumput laut dengan sistem pembagian keuntungan 

yang berbeda-beda tergantung kesepakatan yang dibuat. 
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Selain faktor modal tenaga kerja mutlak diperlukan dalam usaha budidaya 

rumput laut, dalam kegiatan pertanian rumput laut petani tidak dapat bekerja 

sendiri. Melainkan membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Tenaga 

kerja ini dapat di peroleh dari tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja bayaran. 

Tenaga kerja keluarga yaitu, tenaga kerja yang berasal dari kalangan keluarga 

sendiri atau tidak menuntut upah. Sedangkan untuk tenaga bayaran ada sebagian 

dari kelompok pembudidaya yang menggunakan tenaga bayaran karena mereka 

tidak mampu mengerjakan sendiri proses budidaya rumput laut dari awal 

penanaman sampai panen berlangsung.    

Menurut Irwan dalam Suparmoko (1979 : 67) keberhasilan pembangunan 

ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi tersebut 

adalah penduduk (Sumber Daya Manusia). Sumber daya manusia adalah 

penduduk dalam usia kerja. Tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor 

produksi, hanya penduduk usia kerja dalam arti sudah bekerja atau sedang 

mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja meliputi golongan 

yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan-golongan 

lain atau penerima pendapatan, yaitu mereka yang menerima pensiunan, sewa atas 

milik dan mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain, seperti manula, 

penyandang cacat, narapidana serta penderita sakit kronis. 

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 yaitu tentang 

ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang menyebutkan bahwa tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun 
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diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan.  

Sumber alam akan dapat bermanfaat apabila telah diproses oleh manusia 

secara serius. Semakin serius manusia menangani sumber daya alam maka 

manusia akan memperoleh manfaat dari pengelolaan yang dilakukan,  misalnya 

saja dalam budidaya rumput laut dimana alam memegang peranan sangat penting 

karena jika alam rusak maka habitat rumput laut juga akan rusak maka untuk 

menjaga kelangsungan budidaya rumput laut supaya berlangsung dengan baik 

maka alam harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak sehingga keadaan habitat 

rumput laut akan terjaga dan semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh 

masyarakat dalam hal ini petani rumput laut. Tenaga kerja merupakan suatu faktor 

produksi sehingga dalam kegiatan produksi diperlukan sejumlah tenaga kerja 

yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Payaman Simanjuntak (2001 : 2) tenaga kerja adalah penduduk yang 

sudah bekerja dan sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang 

sedang melaksanakan aktivitas kerja. 

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan tenaga kerja, 

tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain : 

1. Jumlah penduduk yang masih bersekolah 

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga 

3. Bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa yang bekerja, bersekolah dan 

mengurus rumah tangga 

4. Umur  
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5. Tingkat pendidikan 

6. Tingkat upah 

7. Kegiatan ekonomi, (Payaman S, 2001 : 37). 

Permasalahan usaha kecil yang terkait dengan tenaga sumber daya manusia 

adalah tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka sebagai upaya 

pengembangan usaha perlu adanya pemberian pelatihan ketrampilan terhadap para 

tenaga kerja (Anoraga, 2002:255). Dari teori diatas faktor tenaga kerja 

mempunyai beberapa indikator yaitu : 

a. Jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam waktu penuh. 

b. Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. 

c. Produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam satu periode tertentu. 

d. Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja 

2.2 Teori Ekonomi Pertanian 

 Menurut Mubyarto (1989:4) ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam 

kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan (social sciences), ilmu yang mempelajari 

perilaku dan upaya serta hubungan antar manusia. Perilaku yang dipelajari 

bukanlah hanya mengenai perilaku manusia secara sempit misalnya perilaku 

petani dalam kehidupan pertaniannya, tetapi mencakup persoalan ekonomi 

lainnya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, 

pemasaran, dan konsumsi petani atau kelompok-kelompok petani. Dengan 

pengertian ekonomi pertanian yang demikian maka analisa ekonomi perusahaan-

perusahaan pengolahan hasil-hasil pertanian, perdagangan internasional atas hasil-

hasil pertanian, kebijaksanaan pertanian, hukum-hukum dan hak-hak pertanahan 
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termasuk bidang yang harus dipelajari dalam ekonomi pertanian jadi bisa 

disimpulkan bahwa ilmu ekonomi pertanian dapat diberi definisi sebagai bagian 

dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-

persoalan yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. 

 Jhingan (1996:452) mengatakan bahwa sumbangan atau jasa sektor 

pertanian pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal: (1) menyediakan 

surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat; (2) 

meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong 

keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier; (3) menyediakan tambahan 

penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui 

ekspor hasil pertanian terus-menerus; (4) meningkatkan pendapatan desa untuk 

dimobilisasi pemerintah; dan (5) memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan.  

 Di negara berkembang produksi pangan mendominasi sektor pertanian. Jika 

output membesar lantaran meningkatnya produktivitas, maka pendapatan para 

petani akan meningkat. Kenaikan pendapatan perkapita akan sangat meningkatkan 

permintaan pangan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk akibat kemerosotan 

tajam angka kematian dan penurunan yang lamban dalam tingkat kesuburan lebih 

jauh lagi meningkatkan permintaan bahan pangan. Disamping itu, permintaan 

akan pangan juga meningkat karena perkembangan penduduk di kota-kota dan 

kawasan industri. Dengan mempertimbangkan faktor ini maka kenaikan output 

pangan di sektor pertanian seharusnya melaju lebih cepat daripada laju kenaikan 

permintaan pangan.  
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 Dalam situasi dimana kenaikan produksi komoditi pertanian tertinggal di 

belakang pertumbuhan permintaannya, maka akan timbul kenaikan harga bahan 

makanan. Untuk menutup kelangkaan dalam negeri dan mencegah 

membubungnya harga, bahan pangan dapat saja diimpor dari luar negeri tetapi 

impor demikian mungkin akan mengorbankan barang-barang modal yang 

diperlukan untuk pembangunan. Negara mungkin juga menerapkan pengawasan 

harga atau mewajibkan pengumpulan pangan. Semua ini menekankan perlunya 

menaikkan produksi pangan dan surplus pertanian untuk pembentukan modal di 

negara berkembang. 

 Pernyataan di atas tersirat bahwa impor bisa dilakukan terhadap komoditas 

pertanian, dengan catatan bahwa impor dilakukan terhadap komoditas yang benar-

benar tidak mencukupi produksinya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. 

Dalam pertanian rumput laut dimana hanya sedikit saja pabrik pengolahan rumput 

laut menjadi berbagai bahan olahan di dalam negeri mengakibatkan sebagian 

besar hasil produksi di ekspor dalam bentuk mentah dan hanya sebagian kecil 

diolah didalam negeri, sedangkan hasil olahan produk rumput laut yang diekspor 

dalam bentuk mentah akan kembali ke Indonesia dalam bentuh makanan olahan 

seperti jelly, agar-agar, permen dan sebagainya.  

 Hal ini membuat posisi pembudidaya melemah karena rantai distribusi yang 

panjang sehingga akan menekan harga rumput laut, jika saja didalam negeri 

terdapat banyak pabrik pengolahan rumput laut tentu saja akan berpengaruh cukup 

signifikan terhadap pendapatan pembudidaya rumput laut misalnya saja dalam hal 

penjualan rumput laut yang langsung kepabrik pengolahan akan memotong jalur 
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distribusi yang terlalu panjang sehingga harga tidak merosot terlalu banyak dan 

tentu saja hal tersebut memberikan keuntungan terhadap pembudidaya rumput 

laut. 

 Menurut Kuznets, “kontribusi produk” sektor pertanian memperbesar (1) 

pertumbuhan output netto total perekonomian, dan (2) pertumbuhan output per 

kapita. Pasar bagi barang manufaktur sangat kecil di negara sedang berkembang 

dimana para petani tidak mampu membeli barang-barang pabrik apapun sebagai 

tambahan terhadap sedikit barang yang telah dibeli. Rendahnya daya beli ini 

menandakan rendahnya produktivitas sektor pertanian.  

 Meningkatnya daya beli daerah pedesaan sebagai hasil perluasan output dan 

produktivitas pertanian akan cenderung menaikkan permintaan barang manufaktur 

dan memperluas ukuran pasar. Selanjutnya permintaan akan input di sektor 

pertanian akan mendorong perluasan industri lebih jauh lagi. Disamping itu, 

sarana angkutan dan perhubungan akan berkembang luas pada waktu surplus 

pertanian akan diangkut ke daerah perkotaan dan barang manufaktur diangkut ke 

daerah pedesaan. Dampak jangka panjang perluasan sektor sekunder dan tersier 

ini akan berbentuk kenaikan keuntungan di sektor-sektor tersebut, apakah sektor 

demikian dikelola oleh swasta ataupun oleh pemerintah. Keuntungan ini akan 

cenderung meningkatkan laju pembentukan modal melalui reinvestasi. (Jhingan, 

1996:454) 

2.3 Teori Ekonomi Pembangunan 

 Ekonomi pembangunan yang merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang 

menganalisis maslah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan 
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mencari cara-cara untuk mengatasai masalah-masalah itu agar negara-negara 

tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi (Arsyad, 2004:6). 

Masalah-masalah yang ada di suatu negara diatasi untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di 

negara tersebut. Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (1996:57), 

pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu 

negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi 

kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, 

dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain 

(Arsyad, 2004:214): 

1. Akumulasi modal 

Adanya beberapa bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan 

kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan 

datang sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. 

Pada budidaya rumput laut sebagian besar pembudidaya bulum bisa 

menyisihkan sedikit dari keuntungan dari produksi rumput laut untuk ditabung 

sehingga sulit untuk berinvestasi memperbesar output pada masa yang akan 

datang. 

2. Pertumbuhan penduduk 

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar diharapkan akan menaikkan 

jumlah angkatan kerja sehingga akan semakin banyak faktor produksi tenaga 

kerja. Selain itu, semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin besar 
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potensi pasar domestik sehingga hasil produksi akan terserap dengan 

maksimal. 

3. Kemajuan teknologi 

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. Dengan mempergunakan kemajuan teknologi maka pemakaian 

sumber daya akan lebih efisien dan efektif, output yang dihasilkan juga dapat 

lebih banyak, berkualitas, dan tepat waktu. Teknologi yang dipergunakan pada 

budidaya rumput laut tergolong teknologi tradisional karena sampai saat ini 

pemakaian teknologi hanya bisa dilakukan pada pengolahan rumput laut 

sedangkan pada budidaya rumput laut teknik menanam disesuaikan dengan 

keadaan perairan setempat. 

 Permasalahan yang ada di suatu negara misalnya kemiskinan dapat 

diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kebijakan tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

di negara tersebut dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakatnya 

terutama masyarakat miskin yang masih banyak dijumpai di negara sedang 

berkembang seperti Indonesia.  

 Kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious 

circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan 

kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas 

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya 

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya 

investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (Lihat gambar 1). 
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Logika ini dikemukakan oleh Nurkse dalam Kuncoro (2003:107), yang 

mengatakan : “a poor country is poor because it is poor” (negara itu karena 

miskin karena dia miskin). 

Ketidaksempurnaan Pasar  

Keterbelakangan 

Ketertinggalan 

 

Kekurangan Modal 

 

 

Produktivitas  

Rendah 

                   

                          

              Tabungan rendah                                              Pendapatan Rendah 

 

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse 

 

 Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan mempunyai sumber 

daya yang melimpah tetapi tetap saja masyarakatnya banyak yang hidup dalam 

kemiskinan. Ketidakmampuan mengolah sumberdaya alam membuat masyarakat 

hanya bertumpu pada alam tanpa hasil pengolahan lebih lanjut hanya bahan 

mentah saja, misalnya nelayan yang hanya bertumpu pada usaha ekstraktif dimana 

mereka hanya melakukan penangkapan ikan, padahal laut memiliki berbagai 

potensi untuk pengembangan berbagai macam budidaya. Sebagai contoh budidaya 

rumput laut yang memiliki prospek cukup cerah tetapi tanpa kesungguhan usaha 

tersebut akan sia-sia. Masalah yang dihadapi petani rumput laut adalah rendahnya 

Investasi rendah 



22 

 

penghasilan dari budidaya rumput laut sehingga sulit bagi mereka untuk 

melakukan saving dana untuk pengembangan budidaya rumput laut. Dari keadaan 

tersebut munculah kemiskinan yang sulit diatasi padahal sektor budidaya rumput 

laut merupakan sektor alternatif yang memberikan keuntungan yang cukup besar 

apabila dikerjakan dengan baik.   

  Menurut Arsyad (2004:327), peranan sektor pertanian dalam pembangunan 

ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-

negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para 

perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan 

masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan 

kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor 

pertanian itu. Cara ini bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi 

tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau dengan menaikkan 

harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Tentu saja 

tidak setiap kenaikan output akan menguntungkan sebagian besar penduduk 

pedesaaan yang bergerak di bidang pertanian itu. Lahirnya sistem mekanisasi, 

perkebunan-perkebunan besar, dan lain-lain bisa saja hanya akan menguntungkan 

petani-petani kaya saja. Dengan kata lain, kenaikan output pertanian bukanlah 

merupakan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan, namun ia merupakan syarat yang penting. 

 Petani di negara sedang berkembang tidak hanya berproduksi untuk 

kebutuhan mereka saja, mereka juga berproduksi untuk memenuhi kebutuhan 
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penduduk perkotaan. Jika pangsa (share) penduduk perkotaan terhadap penduduk 

keseluruhan meningkat, maka produktivitas para petani pun harus meningkat.  

 Sektor pertanian juga dapat merupakan sumber modal yang utama bagi 

pertumbuhan ekonomi modern. Modal berasal dari tabungan yang diinvestasikan 

dan tabungan berasal pendapatan, di negara-negara yang paling miskin pangsa 

pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50 persen. Berarti 

separuh atau lebih dari produk nasional disumbangkan oleh sektor nonpertanian, 

terutama industri dan perdagangan (jasa-jasa), dan sektor-sektor ini merupakan 

penyumbang penting bagi tabungan yang akhirnya digunakan untuk investasi. 

 Membicarakan cadangan devisa sebagai faktor produksi yang terpisah, 

maka pertanian berperan penting dalam menghasilkan sektor ini. Seperti 

diketahui, negara sedang berkembang biasanya mempunyai keunggulan 

komparatif untuk produk-produk mineral mineral dan pertanian. Sektor pertanian 

rumput laut indonesia merupakan salah sektor yang memiliki keunggulan 

komparatif dimana tidak semua negara mampu membudidayakan rumput laut 

karena berbagai macam perbedaan baik dari segi kualitas perairan sampai dengan 

keadaan cuaca yang tidak sesuai oleh sebab itu hal ini harus bisa dimanfaatkan 

dengan baik oleh pengambil kebijakan untuk menciptakan berbagai sarana 

pendukung dari hulu sampai hilir agar tercipta sektor unggulan yang mampu 

menopang kehidupan rakyat Indonesia jangan hanya mengekspor dalam keadaan 

mentah karena tidak ada nilai tambah yang akan diperoleh. 

 Menurut A.T. Mosher dalam Arsyad (2004:333) menganalisis syarat-syarat 

pembangunan pertanian jika pertanian akan dikembangkan dengan baik. Mosher 
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mengelompokkan syarat-syarat pembangunan tersebut menjadi dua yaitu syarat-

syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar. 

 Menurut Mosher ada 5 yang tidak boleh tidak harus ada (syarat mutlak) 

untuk adanya pembangunan pertanian. Kalau satu saja diantara syarat-syarat 

tersebut tidak ada, maka terhentilah pembangunan pertanian, pertanian bisa 

berjalan tetapi statis. Syarat-syarat mutlak itu menurut Mosher adalah : 

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani 

Dalam budidaya rumput laut petani rumput laut sering kesulitan memasarkan 

hasil budidaya rumput laut hal ini disebabkan terbatasnya pabrik pengolahan 

rumput laut yang ada di jawa tengah, hanya terdapat satu pabrik pengolah 

rumput laut yang berada di Semarang selain itu pabrik terdekat kedua berada di 

Surabaya. Sedangkan untuk pasar ekspor petani rumput laut sangat tergantung 

dengan tengkulak karena mereka tidak mempunyai akses, seringkali harga 

rumput laut dipermainkan oleh tengkulak sehingga menyulitkan petani rumput 

laut. 

2. Teknologi yang senantiasa berkembang 

Teknologi yang dipergunakan sangat sederhana, dimana faktor alam sangat 

berpengaruh maka petani harus pintar-pintar menyiasati keadaan alam agar 

budidaya dapat dilakukan dengan hasil yang baik. 

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal 

Untuk alat produksi bisa dipenuhi secara lokal tetapi untuk bibit petani harus 

mendatangkan dari karimun jawa karena perairan dipesisir Jepara tidak ada 

yang mampu menyimpan bibit rumput laut. Perairan pesisir Jepara bersifat 
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terbuka tanpa perlindungan sehingga apabila musim barat datang ombak akan 

menghancurkan bibit. 

4. Adanya perangsang produksi bagi petani 

Perangsan produksi sering kali diberikan dinas kelautan dan Perikanan dengan 

memeberikan berbagai macam pelatihan dan bantuan modal baik berupa uang 

maupun bibit, tetapi hal tersebit malah membuat sebagian pembudidaya sangat 

bergantung terhadap bantuan sehingga kemandirian sulit dicapai 

5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu 

Transportasi dalam pengangkutan hasil produksi rumput laut biasanya 

tengkulak yang membeli rumput laut membawa angkutan sendiri tetapi apabila 

pembudidaya menjual kekoperasi yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan 

mereka hanya membawa rumput laut kedinas dan untuk transport kepabrik 

pengolahan rumput laut akan ditangani DKP.  

 Selain kelima syarat mutklak itu, menurut Mosher ada lima syarat lagi yang 

adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (atau dapat diadakan), benar-benar akan 

sangat memperlancar pembangunan pertanian. Syarat-syarat tersebut adalah:  

1. Pendidikan pembangunan 

Pendidikan mutlak dilakukan karena dengan pendidikan pemikiran petani 

rumput laut akan terbuka terhadap perubahan yang positif sehingga akan 

berdampak pada hasil produksi rumput laut. 

2. Kredit produksi 

Kredit produksi memang sangat dibutuhkan oleh pembudidaya rumput laut 

tetapi karena resiko yang dihadapi termasuk kegiatan dengan resiko usaha yang 
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tinggi sampai saat ini perbankan sulit memberikan kredit selain itu masalah 

agunan cukup menyulitkan pihak petani rumput laut karena sebagian besar 

mereka teregolong masyarakat kurang mampu. 

3. Kegiatan gotong-royong petani 

Kegiatan gotong royong juga dibutuhkan oleh para petani dimana antar petani 

bisa saling membantu dalam hal pembudidayaan rumput laut. Saling tukar 

menukar informasi dan tukar pengalaman dalam pembudidayaan rumput laut 

juga sangat membantu dalam menyampaikan berbagai macam informasi yang 

dibutuhkan dalam pembudidayaan rumput laut. 

4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian 

Perbaikan dan perluasan tanah pertanian dalam hal ini lahan budidaya rumput 

laut sebenarnya tidak menjadi masalah karena luas areal budidaya rumput laut 

yang dimanfaatkan baru sebagian kecil sedangkan masalah utamanya berada 

dalam hal jumlah pembudidaya dimana seorang petani rumput laut maksimal 

hanya melakukan produksi rumput laut sebanyak 10 line karena jika lebih dari 

jumlah tersebut hasil yang diperoleh kurang maksimal karena perawatan yang 

kurang maksimal. 

5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian. 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya memiliki berbagai macam 

rencana pembangunan pertanian, dalam pertanian rumput laut peranan 

pemerintah sangat besar terutama dalam hal pemberian berbagai macam 

abntuankepada petani pembudidaya rumput laut supaya mereka tertarik 

melakukan budidaya, tetapi bantuan yang terus menerus tanpa adanya 



27 

 

kemandirian dari pembudidaya rumput laut tentu saja sebuah hal yang sia-sia 

dibutuhkan usaha bersama dimana kedua belah pihak harus menyadari peranan 

masing-masing. 

2.4 Teori Manajemen Keuangan 

 Analisis finansial lebih menekankan pada aspek input-output pada 

penerimaan dan pengeluaraan yang sebenarnya. Dengan demikian pada analisis 

ini, variabel harga yang dipakai adalah data harga real. Analisis finansial adalah 

penting untuk mengetahui posisi proyek pada tahun-tahun tertentu, apakah proyek 

dalam defisit atau sebaliknya dalam keadaan menguntungkan (Gray, 2002). 

 Dalam rangka mencari suatu ukuran yang menyeluruh sebagai dasar 

persekutuan atau penolakan atau pengurutan suatu proyek telah dikembangkan 

berbagai macam cara yang dinamakan investment criteria atau kriteria investasi. 

Ada tiga macam kriteria investasi yang umum dikenal antara lain Net presen 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit-Cost Ratio (B/C) (Gray, 

2002:64)  

 Kelayakan investasi dilakukan disemua sektor baik swasta maupun publik, 

dalam investasi sektor publik kelayakan investasi memiliki peran yang vital dalam 

mempercepat pembangunan. Keputusan yang kurang tepat, akan mengakibatkan 

pemborosan dan kerugian yang terus-menerus. Salah satu teknik yang dapat 

diaplikasikan dalam menilai kelayakan investasi publik adalah Cost Benefit 

Analysis. Teknik ini secara luas dikembangkan untuk perencanaan, pendukung 

keputusan, evaluasi program, evaluasi proposal dan lain sebagainya pada seluruh 

jenis organisasi baik pemerintah maupun swasta. Alat analisis finansial yang 
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termasuk dalam cost benefit analysis seperti net present value (NPV), internal 

rate of return (IRR) dan benefit cost ratio (B/C ratio) (Guritno, 1993:141-154).  

 Tujuan usaha tani adalah memperoleh kemampuan untuk menyelenggarakan 

hidup lebih baik antara lain dengan memperoleh keuntungan dari usaha taninya. 

Menurut Soekartawi (1991:45) Dalam mekakukan usaha pertanian, seorang 

pengusaha atau katakanlah seorang petani akan selalu berfikir bagaimana ia 

mengalokasikan input secara sefisien mungkin untuk dapat memperoleh produksi 

yang maksimal. Cara pemikiran yang demikian ini adalah wajar mengingat petani 

melakukan konsep bagaimana memaksimumkan keuntungan.  

 Dalam budidaya rumput laut petani rumput laut juga harus 

memperhitungkan seberapa layak kegiatan usaha budidaya rumput laut. Hal ini 

perlu dilakukan untuk mengetahui berapa pendapatan yang akan diperoleh petani 

rumput laut agar mereka yakin terhadap prospek usaha budidaya rumput laut 

sehingga mereka benar-benar yakin dan tidak ragu terhadap usaha yang mereka 

lakukan. Keraguan dalam menjalankan usaha budidaya akan berpengaruh dengan 

hasil produksi karena mereka akan malas-malasan karena asumsi yang mereka 

miliki bahwa usaha budidaya yang mereka lakukan tidak begitu menguntungkan. 

Oleh sebab itu analisis kelayakan usaha perlu dilakukan agar petani yakin bahwa 

usaha budidaya rumput laut yang mereka lakukan memang benar-benar 

menguntungkan.  
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2.5 Pengaruh Iklim terhadap Budidaya Rumput Laut 

 Iklim merupakan kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan dari kondisi 

cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca 

dalam kurun waktu tertentu (Winarso, 2003). 

 Daerah  pesisir Jepara dalam satu tahun terdapat dua pergantian musim yaitu 

musim kemarau dan musim penghujan dengan musim pancaroba diantaranya. 

Musim kemarau (timuran) terjadi pada bulan Juni – Agustus. Pada musim ini 

cuaca cerah sepanjang hari dengan curah hujan < 200 mm/bulan dan rata-rata 

penyinaran matahari 70 – 80 % setiap hari. Bulan kering terjadi sekitar bulan 

Maret – Agustus dengan curah hujan sekitar 60 mm/bulan. Arah angin datang dari 

timur sampai tenggara dengan kecepatan antara 7 – 10 knot, kadang-kadang 

mencapai 16 knot lebih. Setelah musim kemarau berakhir, dilanjutkan dengan 

musim pancaroba I, yang terjadi antara bulan September – Oktober. Pada bulan 

ini didominasi angin barat laut, kadang-kadang dari timur dan utara dengan 

kecepatan yang sangat bervariasi.  

 Musim penghujan atau musim barat (baratan ), yang terjadi pada bulan 

November – Maret dengan curah hujan > 200 mm/bulan dan angin dengan 

gelombang laut yang sangat besar. Rata-rata penyinaran matahari sekitar 30 – 60 

% / hari. Curah hujan yang sangat lebat biasanya jatuh pada bulan Januari sekitar 

400 mm/bulan, pada bulan ini gelombang air laut relatif besar yang berkisar 

antara 0,4 – 1,2 m dan arus gelombang terbesar mencapai 1,7 m. Angin bertiup 

cukup kencang dengan arah bervariasi dari barat laut, kecepatan rata-rata 7-16 

knot, kadang-kadang dapat mencapai 21 knot. Setelah musim penghujan, 
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dilanjutkan dengan musim pancaroba II yang terjadi antara bulan April – Mei, 

pada bulan ini angin lebih bervariasi dari barat dan timur silih berganti dengan 

kecepatan rata-rata 4-10 knot. 

 Budidaya rumput laut juga bergantung pada keadaan iklim dimana biasanya 

para pembudidaya akan berhenti melakukan bididaya pada saat tiba musim barat 

dimana akan mulai hujan dan keadaan angin yang mengakibatkan gelombang 

besar sehingga tidak memungkinkan budidaya berlangsung. 

 Seperti pengalaman sebelumnya bahwa gelombang musim barat sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan budidaya, hal ini dampak yang diakibatkan bisa 

sangat fatal terhadap kontruksi budidaya”, ujar Masyudi salah seorang 

pembudidaya. Selain itu menurut data BMG bahwa pada tahun ini kemungkinan 

akan terjadi dampak el-nino, yang mengakibatkan suhu perairan akan naik secara 

signifikan, hal ini menurut TPT Perikanan Budidaya akan sangat berdampak 

terhadap tingkat pertumbuhan rumput laut. “ Dengan adanya peningkatan suhu 

yang signifikan, di atas C, mengakibatkan pertumbuhan lambat dan terjadi 

pigmentasi (rumput laut pucat) akibatnya memicu timbulnya penyakit ice-ice”, 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis mengenai budidaya 

rumput laut yaitu: 

1. Sri Astuty dan Skalalis Diana (2003), meneliti mengenai Budidaya Makroalga 

Kappaphycus alvarezii (lebih dikenal sebagai Eucheuma cottonii salah satu 

jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan)  di Perairan Pulau Panjang 

perairan teluk Serang kabupaten Serang serta analisis ekonominya. Dalam 
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penelitian tersebut dapat diketahui kelayakan usaha budidaya makroalga, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sistem budidaya yang dilakukan adalah sistem 

tali gantung dengan luasan area lebih dari 40 Ha. Budidaya makroalga ini tidak 

dapat dilakukan sepanjang tahun, Secara ekonomi, budidaya ini layak 

dilakukan, dilihat dari nilai B/C rasio 1,35 ; BEP pada Rp. 2.378,00 per kg 

berat kering atau pada tingkat produksi 4.458,75 kg berat kering serta dari nilai 

ROI diketahui keuntungannya Rp. 35 dari modal Rp. 100/ 

2. Muh. Amin, T. P. Rumayar, Femmi N.F., D. Kemur dan IK Suwitra (2002), 

meneliti tentang kajian budidaya rumput laut (Eucheuma Cottoni) dengan 

sistem dan musim tanam yang berbeda di Kabupaten Bangkep Sulawesi 

Tengah, Pengkajian dilaksanakan di Desa Apal Kabupaten Bangkep dari bulan 

Maret-November 2002, bertujuan untuk mendapatkan informasi sistem dan 

waktu tanam rumput laut yang sesuai dengan perairan setempat, mudah 

dilakukan dan dapat meningkatkan pendapatan petani-nelayan. Di samping itu 

membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha yang kondusif serta dapat 

memanfaatkan sumberdaya pesisir secara optimal. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan tiga perlakuan, 

yaitu kontrol (T0), jalur tanam biasa (T1), dan jalur tanam legowo tiga (T2) 

dengan masing-masing lima ulangan. Penanaman dilakukan empat kali musim 

tanam yang masing-masing mewakili peralihan musim barat ke musim timur 

(BT), musim timur (T), peralihan dari musim timur ke musim barat (TB), dan 

musim barat (B) yang secara berurutan jatuh pada bulan April, Juni, Agustus, 

dan Oktober tahun 2002. Hasil pengamatan rata-rata bobot akhir rumput laut 
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selama 50 hari pemeliharaan menunjukkan bahwa sistem legowo tiga pada 

hampir semua musim tanam masih memberikan hasil terbaik. Untuk waktu 

tanam, sistem tanam tali rentang dan legowo tiga tidak berpengaruh terhadap 

waktu tanam yang sama. Sedangkan untuk masing-masing waktu tanam, bobot 

akhir rata-rata tertinggi diperoleh pada periode penanaman Oktober - 

November untuk setiap perlakuan. Untuk semua sistem tanam, produksi 

terbesar diperoleh pada musim tanam Oktober, masing-masing 55,09 kg pada 

sistem tanam tali rentang maupun legowo tiga, dan 52,99 kg pada jalur biasa. 

Sedangkan untuk produktivas, masing-masing 2,20 kg/m2 untuk sistem tali 

rentang maupun sistem legowo tiga, dan 2,12 kg/m2 untuk sistem jalur biasa. 

Untuk analisis usahatani, pendapatan bersih tertinggi diperoleh pada perlakuan 

sistem tanam jalur legowo tiga dengan R/C ratio 2,3, diikuti dengan tali rentang 

R/C ratio 2,2 dan sistem jalur biasa R/C ratio 1,6. 

  Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka penelitian yang berjudul 

“Analisis Kelayakan Ekonomi Budidaya Rumput Laut di Pesisir Kabupaten 

Jepara” memiliki perbedaan dalam penelitian sebelumnya. Dimana dalam 

penelitian ini, yang menjadi bahan penelitian adalah kelayakan ekonomi dalam 

budidaya rumput laut dengan satu sistem tanam. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang meneliti tentang analisis ekonomi budidaya Makroalga 

kappaphycus alvarezii beserta pengukuran transparansi, suhu, pH dan salinitas 

perairan serta kajian budidaya rumput laut dengan sistem dan musim tanam yang 

berbeda untuk mengetahui informasi sistem dan waktu tanam rumput laut yang 
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sesuai dengan perairan setempat, mudah dilakukan dan dapat meningkatkan 

pendapatan petani.  

2.7 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasari pada pengembangan pesisir 

Jepara sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut. Seiring dengan proses 

pengembangan pesisir jepara sebagai daerah penghasil rumput laut masalah yang 

timbul salah satunya adalah ketidakmampuan petani melakukan saving dana 

untuk kegiatan investasi masa datang, selain itu minat masyarakat pesisir untuk 

melakukan budidaya masih rendah akibat daya pikir masyarakat nelayan yang 

masih sangat bergantung pada usaha ekstraktif yaitu mengambil apa yang ada 

dialam sehingga kegiatan budidaya dianggap tidak sesuai dengan latar belakang 

mereka sebagai nelayan sehingga perkembangan budidaya rumput laut berjalan 

ditempat. Untuk menarik minat masyarakat perlu dilakukan analisis kelayakan 

ekonomi pembudidayaan rumput laut sehingga masyarakat mengetahui bahwa 

usaha budidaya rumput laut memberikan keuntungan yang layak dijadikan 

sebagai usaha. Budidaya yang dilakukan sekarang ini hanya sebatas sebagai usaha 

pendamping perlu keseriusan untuk menjadikan usaha ini sebagai salah satu 

budidaya unggulan karena potensi yang dimiliki potensial untuk dikembangkan. 

  Berdasarkan paparan tersebut dan teori yang ada dalam penelitian ini, 

maka dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran Analisis Kelayakan Ekonomi Budidaya Rumput Laut di Pesisir Kabupaten Jepara 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2006 :130) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani rumput laut yang 

berada di pesisir Kabupaten Jepara yang terdiri dari 10 kelompok pembudidaya 

dengan jumlah petani 112 orang. 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

Purposive sample yang menurut Arikunto (2006:139) merupakan teknik 

pengambilan sampel dimana cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena 

beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana 

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Walaupun cara 

seperti ini diperbolehkan, yaitu peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi: 

1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.  

2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 
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3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. 

Tabel 3.1 

Kelompok Petani Rumput Laut Pesisir Jepara 

 

N0 Lokasi Nama Kelompok Ketua 

Jumlah 

Anggota 

(orang) 

1 Desa Bandengan Bina Karya Purbo 12 

2 Desa Bandengan Pustaka Karya Susilo 7 

3 Desa Bandengan  Bangun Karya Baidi 12 

4 Desa Bondo Wahana Karya Samudra Hadi 10 

5 Desa Bondo Wahyu Alam Trio  10 

6 Desa Bulu Bahari Indah 1  Susilo 10 

7 Desa Blebak Buana Karya Su’ud 7 

8 Desa Teluk Awur Sido Makmur Masyudi 16 

9 Desa Teluk Awur Bahari Indah 2 Bambang 8 

10 Desa Sekuro Baruna 2 Busro  20 

Jumlah 112 

       Sumber : DKP Kabupaten Jepara, 2010 

 Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sample karena kegiatan pembudidayaan rumput laut dilakukan 

perkelompok sehingga peneliti menganggap ketua kelompok merepresentasikan 

kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya. Selain itu ketua mewakili aspirasi 

anggotanya dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dalam kegiatan 

budidaya rumput laut dimana setiap kelompok melakukan musyawarah untuk 

memecahkan masalah yang terjadi didalam pembudidayaan rumput laut dirumah 

salah satu anggotanya yang dihadiri semua anggota pembudidaya dan dipimpin 

oleh ketua kelompok sehingga ketua mengetahui segala sesuatu tentang budidaya 

rumput laut yang ada dalam kelompoknya. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa saja yang menjadi titik pencarian 

suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Permodalan , dengan indikator : a. Nilai modal  

       b. Sumber modal 

2) Tenaga kerja, dengan indikator : a. Jumlah tenaga kerja 

               b. Pendidikan 

               c. Usia 

               d. Status tenaga kerja  

3) Teknologi, dengan indikator          : a. Metode tanam 

               b.Ketepatgunaan alat yang dipakai   

4) Musim/iklim                                : a.Musim barat     

               b.Musim timur 

5) Keuntungan, dengan indikator  : a. Pendapatan yang diperoleh petani 

          rumput laut/panen 

6) Produktivitas, dengan indikator : a.Produksi rumput laut/panen 

    b.Biaya yang dikeluarkan/panen      

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Kuesioner 

Menurut Arikunto (2006 :163) metode kuesioner merupakan suatu daftar 

tertulis atau angket yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Metode ini 
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digunakan untuk mengetahui profil budidaya rumput laut,  mengetahui kelayakan 

usaha budidaya rumput laut dan tingkat produktivitas petani rumput laut di pesisir 

Kabupaten Jepara. 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006 :131) metode dokumentasi merupakan suatu cara 

untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya 

dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik 

berupa angka ataupun keterangan (tulisan atau papan, tempat dan orang). Pada 

penelitian ini metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui profil petani rumput 

laut petani rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara. Selain data-data laporan 

tertulis, untuk penelitian juga digali berbagai data informasi dan referensi dari 

berbagai sumber pustaka, media masa dan internet 

3.4.3 Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah mencari data dengan mengajukan pertanyaan 

kepada responden. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis melakukan wawancara 

kepada pihak-pihak yang terkait yaitu, penyuluh rumput laut kabupaten jepara, 

petani rumput laut. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif Persentase. 

Penelitian deskriptif diartikan sebagai proses pengumpulan data untuk diuji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek 

penelitian (Kuncoro, 2003:8). Dimana fungsinya adalah mendiskripsikan atau 
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memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya. 

Adapun rumus perhitungan persentase sebagai berikut :    

 

Dimana : % = Persentase yang di peroleh 

n   = Jumlah skor yang diperoleh 

N  = Jumlah skor ideal  (Ali, 1992 : 184) 

3.5.2 Metode Analisis Payback Period (PP) 

Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup 

kembali pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan menggunakan 

aliran kas, dengan kata lain payback period merupakan rasio antara initial cash 

investment dengan cash inflow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu 

(Husein, 2003 : 197). 

Adapun rumus perhitungan payback period sebagai berikut:  

Payback Period =  

3.5.3 Return On Investment (ROI) 

Digunakan untuk pengembalian investasi yang digunakan untuk mengukur 

prosentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Return on invesment merupakan nilai keuntungan yang diperoleh 

pengusaha dari setiap jumlah uang yang diinvestasikan dalam periode waktu 

tertentu. Dengan analisis ROI, perusahaan dapat mengukur sampai seberapa besar 

kemampuannya dalam mengembalikan modal yang telah ditanamnya. Dengan 

demikian, analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 
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modal dalam perusahaan tersebut. Besarnya ROI dapat diperoleh dengan rumus 

berikut ini. (Van Horne, 2005 : 224) 

 

3.5.4 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

Benefit cost ratio yaitu rasio perbandingan antara besarnya manfaat dengan 

biaya yang dihitung dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

B/C Ratio  = Benefit-Cost Ratio 

Pn  = Net cash flow (proceeds) pada tahun ke- t   

I  = Tingkat diskonto 

n  = Lama waktu/periode umum investasi 

IO  = Initial outlays (nilai investasi mula-mula)  

Dengan kriteria yang dipakai adalah: 

1. B/C ratio > 1, usulan investasi diterima  

2. B/C ratio ≤ 1, usulan investasi ditolak (Indriyo, 2002:147-148). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang terletak diwilayah pesisir utara pulau Jawa. Secara astronomis terletak 

pada 110º9’48,02” sampai 110º58’37,40” Bujur Timur dan 5º43’20,67” 

sampai 6º47’25,83” Lintang Selatan (Kabupaten Jepara dalam angka 2009). 

Luas wilayah Kabupaten Jepara 100.413,19 Ha (1.004,132 km2) terdiri atas 

14 kecamatan. 

Di sebelah utara dan barat berbatasan Laut Jawa, di sebelah timur 

berbatasan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, sedangkan sebelah selatan 

berbatasan Kabupaten Demak. Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan rata-

rata musim penghujan empat sampai lima bulan dan musim kemarau antara 

tujuh sampai delapan bulan dalam setahun, dengan suhu rata-rata antara 

21,55ºC sampai dengan 32,71ºC. Kontur daratan wilayah daerah Kabupaten 

Jepara berkisar antara 0 sampai 1.302 meter di atas permukaan air laut. 

Budidaya rumput laut dipesisir Kabupaten Jepara daratan berada di 

tiga kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Jepara yaitu Kecamatan 

Jepara, Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo. Kecamatan Jepara 

terdapat 5 kelompok pembudidaya rumput laut 3 kelompok berada di Desa 

Bandengan, 1 kelompok di Desa Bulu dan 1 kelompok di Desa Blebak. Di 
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Kecamatan Tahunan terdapat 2 kelompok pembudidaya rumput laut yang 

terletak di Desa Teluk Awur dan di Kecamatan Mlonggo terdapat 3 kelompok 

pembudidaya rumput laut, 2 kelompok berada di Desa Bondo dan 1 

kelompok berada di Desa Sekuro. 

Kabupaten Jepara memiliki garis pantai sepanjang 72 km yang 

melalui 32 desa pada 6 wilayah kecamatan maka luas wilayah penangkapan 

laut mencapai 1.500 km2. Sedangkan budidaya laut dapat dilakukan di atas 

areal seluas 10.000 Ha dan luas areal budi daya laut dan penangkapan 

diperairan umum mencapai 1.472 Ha lebih, sebagai daerah pesisir dengan 

wilayah perairan laut yang cukup luas menjadikan potensi pengembangan 

rumput laut yang tinggi. 

4.1.2 Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara 1,06 juta jiwa dengan 

pertumbuhan 1,43% pertahun. Jumlah penduduk di Kecamatan Jepara pada 

tahun 2009 mencapai 77.355 orang, daerah penelitian yang berada di 

Kecamatan Jepara meliputi Desa Bandengan dan Desa Bulu. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Tahunan berjumlah 90.052 orang, daerah penelitian 

yang berada di Kecamatan Tahunan berada di Desa Teluk Awur. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Mlonggo berjumlah 77.113 orang, daerah penelitian 

di Kecamatan Mlonggo meliputi Desa Sekuro dan Desa Bondo. 

4.1.3 Profil Kelompok Petani Rumput Laut 

  Perairan Indonesia sebagai wilayah tropis, memiliki sumberdaya 

plasma nutfah rumput laut lebih kurang 555 jenis (Ekspedisi Laut Sibolga 
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1899-1900 oleh Van Bosse). Jenis yang banyak terdapat di perairan Indonesia 

adalah Gracilaria, Gelidium, Eucheuma, Hypnea, Sargasum dan Turbinaria. 

Jenis-jenis rumput laut yang memiliki nilai ekonomis dan telah 

dibudidayakan adalah Eucheuma sp dan Gracilaria sp yaitu dari jenis alga 

merah. Selain itu dari jenis alga merah yang bernilai ekonomis tetapi belum 

dapat dibudidayakan adalah Sargassum sp. Eucheuma sp dibudidayakan di 

perairan pantai/laut, sedangkan Gracilaria sp sudah dapat dibudidayakan di 

tambak (Ditjenkan Budidaya, 2008 : 1) 

Pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia dirintis sejak tahun 

1980-an dalam upaya merubah kebiasaan penduduk pesisir dari pengambilan 

sumberdaya alam ke arah budidaya rumput laut yang ramah lingkungan dan 

usaha budidaya ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya 

juga dapat digunakan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan perairan 

pantai (Ditjenkan Budidaya, 2008 : 2). 

 Budidaya rumput laut di pesisir Jepara daratan dimulai tahun 2009 

yang berawal dari keberhasilan pengembangan rumput laut di kepulauan 

Karimun Jawa, salah satu wilayah Kecamatan Kabupaten Jepara yang telah 

terlebih dahulu mengembangkan rumput laut sehingga dilakukan kajian 

terhadap kelayakan wilayah laut pesisir Jepara. Berdasarkan kajian yang 

dilakukan mulai awal bulan April s/d Juni 2009 diperoleh data bahwa total 

potensi lahan budidaya rumput laut mencapai ± 320 Hektar. Dengan wilayah 

yang paling potensial berada pada perairan Teluk Awur (±150 Ha), 

Bandengan (±50 Ha), dan Bondo (±40 Ha). 
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 Model budidaya rumput laut yang berada di pesisir Kabupaten Jepara 

terdiri dari 3 model yang berbeda.  

1. Model pertama merupakan kelompok petani rumput laut yang 

menggunakan kombinasi modal sendiri dan modal dari bantuan 

pemerintah, modal yang dikeluarkan oleh seorang anggota besarnya sama 

dengan anggota yang lain dalam satu kelompok sehingga tidak ada 

kecemburuan antar anggota dalam satu kelompok. Kelompok rumput laut 

model pertama melakukan budidaya secara berkelompok dengan 

menggunakan tenaga kerja dari anggota kelompoknya sendiri, jadwal kerja 

ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan hasil yang diperoleh 

dibagi rata antar anggota dalam satu kelompok. 

2. Model kedua merupakan kelompok petani rumput laut yang menggunakan 

modal dari investor dengan sistem pembagian keuntungan 40% dari hasil 

budidaya untuk kelompok petani rumput laut dan 60% dari hasil budidaya 

untuk investor. Kelompok petani rumput laut model kedua menggunakan 

tenaga kerja kombinasi antara anggota kelompok dengan pekerja bayaran, 

jadwal pembagian kerja diatur sesuai dengan kesepakatan bersama. 

3. Model ketiga merupakan kelompok petani rumput laut yang menggunakan 

modal dari investor dengan sistem gaji bulanan, tenaga kerja yang dipakai 

merupakan kombinasi antara anggota kelompok dengan tenaga kerja 

bayaran. Jadwal kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. 

Sistem gaji bulanan yang diterapkan akan berakibat pada tidak adanya rasa 

tanggung jawab terhadap keberhasilan budidaya rumput laut karena 
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banyak atau sedikit hasil budidaya rumput laut penghasilan yang mereka 

peroleh tetap.    

   Tujuan dari pembudidayaan rumput laut adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani rumput laut, selama ini pekerjaan pokok mereka sebagai 

nelayan belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan selama melakukan penelitian didapatkan fakta bahwa keadaan 

ekonomi responden berada pada tingkat rendah dimana rumah yang mereka 

tempati terbuat dari papan kayu, lantai tanah dan belum mempunyai MCK 

yang layak sehingga diharapkan setelah adanya budidaya rumput laut yang 

dilakukan akan mampu meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.    

4.1.3.1 Pemilihan Lokasi 

 Keberhasilan usaha budidaya rumput laut sangat dipengaruhi oleh 

ketepatan dalam memilih lokasi budidaya rumput laut, dalam penentuan 

lokasi budidaya juga harus memperhatikan daya dukung perairan di wilayah 

tersebut. Daya dukung perairan untuk kegiatan budidaya laut dapat diartikan 

sebagai kemampuan lingkungan perairan tersebut untuk menopang kehidupan 

dan pertumbuhan rumput laut secara maksimal. Dalam pemilihan lokasi ada 3 

faktor yang menjadi pertimbangan yaitu faktor resiko, kemudahan 

(aksebilitas) dan faktor ekologis. 

1. Faktor Resiko 

a) Keterlindungan 

Untuk menghindari kerusakan fisik sarana budidaya dan pertumbuhan 

rumput laut, maka diperlukan lokasi yang terlindung dari pengaruh 
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angin dan gelombang yang besar. Lokasi yang terlindung biasanya 

didapatkan di perairan teluk atau perairan terbuka tetapi terlindung oleh 

adanya penghalang atau pulau didepannya. 

b) Keamanan 

Masalah pencurian dan perbuatan sabotase mungkin dapat terjadi, 

sehingga upaya pengamanan baik secara individual maupun bersama-

sama harus dilakukan. Pemilik usaha harus menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat sekitar lokasi budidaya. 

c) Konflik Kepentingan 

Beberapa kegiatan perikanan (kegiatan penangkapan ikan, pengumpul 

ikan hias) dan kegiatan non perikanan (pariwisata, perhubungan laut, 

industri, taman nasional laut) dapat berpengaruh negatif terhadap 

aktivitas usaha rumput laut. 

2. Faktor Kemudahan 

Pemilik usaha budidaya rumput laut biasanya memilih lokasi yang 

berdekatan dengan tempat tinggal, sehingga kegiatan monitoring dan 

penjagaan keamanan dapat dilakukan dengan mudah. Lokasi diharapkan 

berdekatan dengan sarana jalan, karena dapat mempermudah dalam 

pengangkutan bahan, sarana budidaya, bibit, dan hasil panen. Hal tersebut 

akan mengurangi biaya pengangkutan. 

 

 

 



47 

 

3. Faktor Ekologis 

Faktor ekologis yang perlu diperhatikan antara lain: arus, kondisi dasar 

perairan, kedalaman, salinitas, kecerahan, pencemaran, ketersediaan bibit 

dan tenaga kerja yang terampil. 

a. Arus 

Rumput laut merupakan organisme yang memperoleh makanan 

(nutrients) melalui aliran air yang melewatinya. Gerakan air yang 

cukup dapat membawa nutrient yang cukup pula dan sekaligus  

mencuci kotoran yang menempel pada thallus, membantu pengudaraan 

dan mencegah adanya fluktuasi suhu air yang besar. Suhu yang baik 

untuk pertumbuhan rumput laut berkisar 20-28ºC. Besarnya kecepatan 

arus yang ideal antara 20-40 cm/detik. Indikator suatu lokasi yang 

memiliki arus yang baik yaitu adanya tumbuhan karang lunak dan dan 

padang lamun yang bersih dari kotoran dan kemiringan ke satu arah.   

b. Dasar Perairan 

Perairan yang mempunyai dasar pecahan-pecahan karang dan pasir 

kasar dipandang baik untuk budidaya rumput laut euchema spp. 

Kondisi dasar perairan yang demikian merupakan petunjuk adanya 

gerakan air yang baik. Jenis dasar perairan dapat dijadikan indikator 

gerakan air laut. Dasar perairan yang terdiri dari karang yang keras 

menunjukkan dasar perairan tersebut dipengaruhi oleh gelombang yang 

besar, sebaliknya bila dasar perairan terdiri dari lumpur menunjukkan 

adanya gerakan air yang kurang. 
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c. Kedalaman Air 

Kedalaman perairan yang baik untuk budidaya rumput laut euchema 

spp adalah 0,3-0,6 m pada waktu surut terendah (lokasi yang berarus 

kencang) untuk metode lepas dasar, 2-15 m untuk metode rakit apung 

dan 5-20 m untuk metode rawai (long line) dan sistem jalur. Kondisi ini 

untuk menghindari rumput laut kekeringan dan mengoptimalkan 

perolehan sinar matahari. 

d. Salinitas 

Euchema spp adalah rumput laut yang bersifat stenohaline. Ia tidak 

tahan terhadap fluktuasi salinitas yang tinggi. Salinitas yang baik 

berkisar antara 28-35 ppt. Untuk memperoleh perairan dengan kondisi 

salinitas tersebut harus dihindari lokasi yang berdekatan dengan muara 

sungai. 

e. Kecerahan 

Cahaya matahari merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis. 

Dalam proses fotosintesis terjadi pembentukan bahan organik yang 

diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang normal. 

Kecerahan perairan berhubungan erat dengan penetrasi cahaya 

matahari. Kecerahan perairan yang ideal lebih dari 1 m. Air yang keruh 

(biasanya mengandung lumpur) dapat menghalangi tembusnya cahaya 

matahari di dalam air sehingga proses fotosintesis terganggu. 

Disamping itu kotoran dapat menutupi permukaan thallus dan 

menyebabkan thallus tersebut membusuk dan patah. Secara 
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keseluruhan kondisi ini akan mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan rumput laut. 

f. Pencemaran 

Perairan yang telah tercemar oleh limbah rumah tangga, limbah 

industri, maupun limbah kapal laut harus dihindari. Semua bahan 

cemaran dapat menghambat pertumbuhan rumput laut. 

g. Ketersediaan Bibit 

Bibit rumput laut yang baik harus tersedia, apabila dilokasi budidaya 

tidak tersedia sumber bibit maka harus didatangkan dari lokasi lain 

yang bisa mencukupi kebutuhan bibit rumput laut.  

h. Tenaga kerja 

Tenaga kerja sebaiknya dipilih yang bertempat tinggal berdekatan 

dengan lokasi budidaya terutama pembudidaya lokal. Menggunakan 

tenaga lokal dapat menghemat biaya produksi dan sekaligus membuka 

peluang usaha. 

4.1.3.2 Kriteria Bibit Rumput Laut yang Baik 

 Salah satu faktor penentu keberhasilan usaha budidaya rumput laut 

adalah bibit yang digunakan, oleh sebab itu bibit yang digunakan sebaiknya 

bibit yang baik sehingga akan menghasilkan panen yang baik pula. Bibit yang 

digunakan adalah tanaman muda hasil budidaya dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Bercabang banyak dan rimbun 

2. Tidak terdapat bercak dan tidak terkelupas 

3. Warna spesifik (cerah) 
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4. Umur bibit 25-30 hari. 

4.1.3.3 Penanganan Bibit sebelum Penanaman 

 Pada saat pengangkutan diupayakan agar bibit tetap terendam di 

dalam air laut. Apabila pengangkutan dilakukan melalui udara dan darat bibit 

sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak karton yang berlapis plastik kemudian 

bibit disusun secara berlapis dan berselang-seling yang dibatasi dengan 

lapisan kapas atau kain yang dibasahi air laut. Bibit dijaga agar tidak terkena 

minyak, kehujanan maupun terhindar dari kekeringan. 

 Dalam menjaga kualitas produksi rumput laut sebaiknya dilakukan 

penggantian bibit. Apabila tanaman sudah terlihat kurus maka harus diganti 

dengan bibit yang baru, sedangkan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas 

baik, sebaiknya bibit yang akan ditanam berasal dari bibit yang khusus 

disediakan di lokasi budidaya. 

4.1.3.4 Penanaman 

 Sebelum dilakukan penanaman, bibit sebaiknya dikumpulkan terlebih 

dahulu pada tempat-tempat tertentu misalnya keranjang atau jaring dengan 

ukuran mata jaring yang kecil. Pada saat penyimpanan sebaiknya bibit harus 

dijaga agar terhindar dari minyak, kehujanan maupun kekeringan. 

 Setelah bibit tersedia maka dilanjutkan dengan kegiatan penanaman, 

untuk metode lepas dasar penanaman bibit dilakukan langsung di lokasi 

budidaya sedangkan untuk metode jalur, rakit apung dan long line kegiatan 

penanaman rumput laut bisa dilakukan dirumah apung atau didarat pada 

tempat yang sejuk sehingga tidak terkena cahaya matahari secara langsung.  
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4.1.3.5 Perawatan Tanaman 

 Keberhasilan suatu usaha rumput laut sangat tergantung dengan 

perawatan. Kegiatan yang harus dilakukan terhadap tanaman rumput laut 

selama perawatan adalah sebagai berikut: 

1. Perawatan harus dilakukan setiap hari untuk membersihkan tanaman dari 

tumbuhan pengganggu dan mengganti tanaman yang mati dan terlepas 

yang dilakukan pada minggu pertama setelah rumput laut ditanam. 

2. Membersihkan tali tanam dan tanaman dari tumbuhan pengganggu dan 

hewan pengganggu yang dapat menghalangi sinar matahari, arus air serta 

makanan bagi tanaman. 

3. Mengganti tali yang sudah lapuk atau rusak dan kuatkan jangkar yang 

sudah goyah . 

4. Menguatkan tali ikatan tanam, karena tali tanam yang lepas atau longgar 

dapat saling kait satu dengan yang lain dan mengakibatkan tanaman 

menjadi patah. 

5. Mengguncang/membersihkan lumpur yang melekat pada tanaman dan tali. 

Lumpur yang menempel pada tanaman dapat menurunkan kecepatan 

tumbuh karena menghalangi tanaman dari sinar matahari dan makanan. 

6. Mengganti tanaman yang sakit atau mengandung penyakit. Tanaman yang 

sedang sakit akan memutih dan kemudian melunak (ice-ice) sehingga 

dapat menularkan penyakit kepada tanaman sekelilingnya. Segera ambil 

tanaman yang terkena penyakit agar tidak menulari tanaman yang ada 

disekitarnya.  
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4.1.3.6 Manfaat Rumput Laut 

 Rumput laut pada waktu ini menjadi salah satu komoditas pertanian 

penting yang makin banyak dibudidayakan karena permintaan terhadapnya 

makin meningkat. Disamping karena kandungan agarnya juga ada kandungan 

karagenan (Carrageenan) yang penggunaannya makin meluas. Manfaat 

rumput laut diantaranya:  

1. Agar-agar 

  Masyarakat pada umumnya mengenal agar - agar dalam bentuk 

tepung yang biasa digunakan untuk pembuatan puding. Akan tetapi orang 

tidak tahu secara pasti apa agar - agar itu. Rumput laut dengan kandungan 

bahan untuk agar terutama didapatkan dari spesies Gracilaria dan 

Gelidium, agar-agar merupakan asam sulfanik yang meruapakan ester dari 

galakto linier dan diperoleh dengan mengekstraksi ganggang jenis 

Agarophytae. Agar - agar ini sifatnya larut dalam air panas dan tidak larut 

dalam air dingin. 

  Sekarang ini penggunaan agar-agar semakin berkembang, yang 

dulunya hanya untuk makanan saja sekarang ini telah digunakan dalam 

industri tekstil, kosmetik, dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah sebagai 

bahan pemantap, dan pembuat emulsi, bahan pengental, bahan pengisi, dan 

bahan pembuat gel. Dalam industri, agar-agar banyak digunakan dalam 

industri makanan seperti untuk pembuatan roti, sup, saus, es krim, jelly, 

permen, serbat, keju, puding, selai, bir, anggur, kopi, dan cokelat. 
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  Dalam industri farmasi bermanfaat sebagai obat pencahar atau 

peluntur, pembungkus kapsul, dan bahan campuran pencetak contoh gigi. 

Dalam industri tekstil dapat digunakan untuk melindungi kemilau sutera. 

Dalam industri kosmetik, agar-agar bermanfaat dalam pembuatan salep, 

krem, lotion, lipstik, dan sabun. Selain itu masih banyak manfaat lain dari 

agar-agar seperti untuk pembuatan pelat film, pasta gigi, semir sepatu, 

kertas, dan pengalengan ikan dan daging. 

2. Karaginan 

  Rumput laut penghasil kandungan karagenan yang banyak 

dibudidayakan adalah spesies Eucheuma, ialah Eucheuma Cottoni dan 

Eucheuma Spinosum. Karagenan merupakan bahan yang unik untuk 

berbagai industri makanan seperti kemampuan dengan konsentrasi rendah 

mengikat cokelat ke dalam susu cokelat. Sari karegenan juga dipergunakan 

untuk pembuatan “dessertgel” semacam agar untuk hidangan penutup 

makan. Karagenan memiliki derajat panas pencairan yang tinggi, sehingga 

mudah dipasarkan di daerah tropis atau di tempat yang tidak tersedia 

lemari pendingin (Refrigerator). Agar karagenan juga banyak 

dipergunakan sebagai bahan penambah (additive) pada berbagai makanan 

Eropa.           

          Kegunaan keraginan hampir sama dengan agar-agar, antara lain 

sebagai pengatur keseimbangan, pengental, pembentuk gel, dan 

pengemulsi. Keraginan banyak digunakan dalam industri makanan untuk 

pembuatan kue, roti, makroni, jam, jelly, sari buah, bir, es krim, dan gel 
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pelapis produk daging. Dalam industri farmasi banyak dimanfaatkan untuk 

pasta gigi dan obat - obatan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam 

industri tekstil, kosmetik dan cat. 

3. Algin/Alginat 

  Algin ini didapatkan dari rumput laut jenis algae coklat. Algin ini 

merupakan polimer dari asam uronat yang tersusun dalam bentuk rantai 

linier panjang. Bentuk algin di pasaran banyak dijumpai dalam bentuk 

tepung natrium, kalium atau amonium alginat yang larut dalam air. 

          Kegunaan algin dalam industri ialah sebagai bahan pengental, 

pengatur keseimbangan, pengemulsi, dan pembentuk lapisan tipis yang 

tahan terhadap minyak. Algin dalam industri banyak digunakan dalam 

industri makanan untuk pembuatan es krim, serbat, susu es, roti, kue, 

permen, mentega, saus, pengalengan daging, selai, sirup, dan puding. 

Dalam industri farmasi banyak dimanfaatkan untuk tablet, salep, kapsul, 

plester, dan filter. Industri kosmetik untuk cream, lotion, sampo, cat 

rambut,. Dan dalam industri lain seperti tekstil, kertas, fotografi, 

insektisida, pestisida, dan bahan pengawet kayu. 
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4.1.3.7 Variabel Modal 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Modal Awal Kelompok Petani Rumput Laut 

 

Modal Jumlah (Kelompok) Persentase 
11.000.000 – 24.250.000  3  30% 

25.250.000 – 38.500.000  3  30% 

39.500.000 – 66.000.000  4  40% 

Total  10 100% 

Sumber :Data Primer Diolah 

  Tabel 4.1 menjelaskan modal awal kelompok petani rumput laut 

Kelompok petani rumput laut menjalankan usahanya menggunakan modal 

yang berbeda jumlahnya tergantung dari luas lahan yang digunakan untuk 

budidaya rumput laut. Semakin luas lahan yang dipergunakan untuk 

budidaya rumput laut maka modal yang dipakai akan semakin banyak. 

Modal tersebut dipergunakan untuk membeli berbagai peralatan yang 

dipergunakan dalam pembudidayaan rumput laut. Berdasarkan hasil 

penelitian, persentase terbesar yakni 40% dengan jumlah 4 kelompok 

memiliki modal antara Rp. 39.500.000,00 sampai dengan Rp. 

66.000.000,00. 
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Tabel 4.2 

Sumber Modal Kelompok Petani Rumput Laut 

 

Sumber Modal Jumlah Persentase 
Modal sendiri  - - 

Modal pinjaman Bank - - 

Modal pinjaman koperasi - - 

Bantuan pemerintah -  - 

Modal sendiri dan bantuan Pemerintah 3 30% 

Lain-lain  7 70% 

Jumlah  10 100% 

Sumber :Data Primer Diolah 

  Tabel 4.2 menjelaskan sumber modal yang dipakai kelompok 

petani rumput laut, kelompok yang menggunakan kombinasi modal sendiri 

dan bantuan pemerintah ada 3 kelompok sedangkan 7 kelompok 

menggunakan modal dari investor dengan sistem bagi hasil yang berbeda-

beda tergantung dengan perjanjian yang dibuat antara pembudidaya 

rumput laut dengan investor.  

  Tiga kelompok yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa 

uang tunai maupun bantuan peralatan sedangkan 2 kelompok yang 

mendapat dana dari investor dengan bagi hasil 40% untuk pembudidaya 

dan 60% untuk investor dan 5 kelompok mendapat dana dari investor 

tanpa bagi hasil tetapi mendapat gaji bulanan dari investor, sehingga 

pembudidaya tidak mendapatkan bagian dari keuntungan budidaya rumput 

laut karena mereka sudah mendapatkan upah bulanan. 
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4.1.3.8 Variabel Tenaga Kerja 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapat data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Jumlah Tenaga Kerja Kelompok Petani Rumput Laut 

 

Jumlah Tenaga Kerja Jumlah (Kelompok) Persentase 

3 – 9 orang 2 20% 

10 – 16 orang 5 50% 

17 – 23 orang 2 20% 

24 – 51 orang 1 10% 

Jumlah 10 100% 

Sumber :Data Primer Diolah  

  Tabel 4.3 menjelaskan jumlah tenaga kerja kelompok petani 

rumput laut, diperoleh data bahwa mayoritas jumlah tenaga yang di pakai  

adalah 10-16 orang sebesar 50 % atau 5 kelompok dari total 10 kelompok 

yang ada. Sebagian besar memanfaatkan tenaga anggota kelompoknya 

sendiri dan hanya sebagian kecil saja kelompok yang memakai tenaga 

kerja di luar anggota kelompoknya. 

    Tabel 4.4 

 Tingkat Pendidikan Kelompok Petani Rumput Laut 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah (Orang)/ Kelompok 
∑ Persentase 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 K.10 

Tidak  

Sekolah 

2 - - - - - - 4 2 - 8 7,1% 

SD 6 7 12 9 8 10 6 9 3 16 86 76,8% 

SMP 2 - - - - - 1 2 1 4 10 8,9% 

SMA 1 - - 1 2 - - 1 2 - 7 6,3% 

D-3 1 - - - - - - - - - 1 0,9% 

Jumlah 12 7 12 10 10 10 7 16 8 20 112 100% 

                 Sumber :Data Primer Diolah 

Keterangan : K = Kelompok 
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  Berdasarkan tabel 4.4 tentang tingkat pendidikan kelompok petani 

rumput laut yang ada diperoleh data bahwa kebanyakan petani rumput laut 

berpendidikan SD yaitu sebesar 76,8% yang berarti mereka kurang 

mendapatkan pendidikan formal karena hanya tamat SD, yang tamat SMP 

sebesar 8,9%, tamat SMA sebesar 6,3%, D-3 0,9% dan yang tidak 

mengenyam pendidikan formal sebesar 7,1%.  

     Tabel 4.5 

Status Tenaga Kerja Kelompok Petani Rumput Laut 

 
Status Tenaga 

Kerja 

Jumlah (Orang)/Kelompok 
∑ Persentase 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 K.10 

Bayaran  35 - - - - - 4 - 10 - 49 32,2% 

Keluarga  - - - - - - - - - - - - 

Kelompok  12 7 3 10 10 10 7 16 8 20 103 67,8% 

Jumlah 47 7 3 10 10 10 11 16 18 20 152 100% 

           Sumber :Data Primer Diolah 

 Keterangan : K= Kelompok 

  Berdasarkan tabel 4.5 diatas tentang status tenaga kerja yang 

dipergunakan  didapatkan hasil sebesar 67,8% tenaga kerja yang dipakai 

dalam budidaya rumput laut berasal dari anggota kelompok sendiri 

sedangkan sisanya sebesar 32,2% merupakan tenaga kerja bayaran yang 

secara umum tenaga mereka dipakai karena anggota kelompok tidak 

mampu melakukan sendiri bagian-bagian tertentu dari proses 

pembudidayaan rumput laut seperti memasang jangkar, melakukan 

penanaman bibit rumput laut yang memerlukan ketelitian dan kecepatan 

karena bibit maksimal 3 hari masa tunggu sebelum ditanam jika lebih dari 

3 hari kemungkinan besar bibit bisa stres dan mengganggu proses 
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pertumbuhan, oleh karena itu sebagian kecil kelompok memakai tenaga 

kerja bayaran. 

Tabel 4.6 

Pekerjaan Pokok Anggota Kelompok Petani Rumput Laut 

 
Pekerjaan 

Pokok 

Jumlah (Orang)/Kelompok 
∑ Persentase 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 K.10 

PNS - - - - - - - - - - - - 

Wiraswasta - - - - - - - - - - - - 

Petani -2 - - - - - - - - - 2   1,8% 

Nelayan 2 7 12 9 10 10 7 16 5 20 98 87,5% 

Buruh  8 - - - - - - - 3 - 11   9,8% 

Pensiunan - - - 1 - - - - - - 1   0,9% 

Jumlah 12 7 12 10 10 10 7 16 8 20 112 100% 

                    Sumber :Data Primer Diolah 

 Keterangan :K= Kelompok 

  Berdasarkan tabel 4.6 diatas tentang pekerjaan pokok petani 

rumput, sebagian besar petani rumput laut mempunyai pekerjaan pokok 

sebagai nelayan sebesar 87,5%, sehingga mereka tidak begitu asing 

dengan laut dan bisa menyesuaikan diri dengan proses pembudidayaan 

rumput laut. 
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Tabel 4.7 

Usia Anggota Kelompok Petani Rumput Laut 

 

Usia 
Jumlah (Orang)/Kelompok 

∑ Persentase 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 K.10 

20-30 tahun 1 - 3 - - 2 3 - 3 4 16 14,3% 

31-40 tahun 6 4 6 2 1 4 1 6 3 8 41 36,6% 

41-50 tahun 3 3 2 7 5 4 2 5 2 7 40 35,7% 

51-60 tahun 2 - 1 1 4 - 1 5 - 1 15 13,4% 

Jumlah 12 7 12 10 10 10 7 16 8 20 112 100% 

                         Sumber :Data Primer Diolah 

 Keterangan: K= Kelompok 

  Berdasarkan tabel 4.7 diatas sebagian besar petani rumput laut 

berumur 31-40 tahun sebesar 36,6% dan berumur 41-50 tahun sebesar 

35,7%, dalam rentang usia tersebut merupakan usia matang dengan latar 

belakang nelayan maka pengalaman mengenal laut yang mereka miliki 

lebih mendalam sehingga mereka dapat menangkap gejala alam yang 

terjadi dan bisa mengatasi hambatan dalam budidaya rumput laut karena 

budidaya rumput laut sangat bergantung dengan alam sehingga 

pengetahuan tentang laut sangat diperlukan.  

4.1.3.9 Variabel Teknologi 

  Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel teknologi yang 

berupa metode tanam semua kelompok petani menerapkan metode long 

line. Metode ini dipakai dengan alasan menyesuaikan dengan perairan 
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setempat yang memiliki karakteristik ombak yang sedang dan alat yang 

dipakai dalam metode ini lebih murah dan awet. 

 

Tabel 4.8 

Peralatan yang di Pergunakan 

 
No Peralatan K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 persentase 

1 Tali rentang           100% 

2 Tali titik           100% 

3 Tali pemberat           100% 

4 Pemberat           100% 

5 Jangkar  - - - - - - - - -  10% 

6 Pelampung aqua           100% 

7 Rakit pembersih           100% 

8 Perahu           100% 

9 Mesin perahu - - - - - - - -  - 10% 

10 Timbangan            100% 

11 Lampu sinyal - - -   - - -   40% 

12 Bendera     - -    - - 60% 

13 Para-para penjemuran           100% 

14 Gudang penyimpanan - - - - - - - - - - 0% 

Sumber :Data Primer Diolah 

Keterangan :K= Kelompok 

  Tabel 4.8 diatas menerangkan peralatan yang di pakai dalam 

budidaya rumput laut. Peralatan yang dipakai semuanya sama hanya 

sedikit berbeda pada jangkar yang dipakai 1 kelompok atau 10% dari 

jumlah kelompok dikarenakan dasar perairan pada wilayah budidaya 

berpasir sehingga membutuhkan jangkar agar tali lebih kuat, sedangkan 

untuk penggunaan mesin perahu tergantung kebijaksanaan kelompok 

dimana terdapat 1 kelompok atau 10% dari jumlah kelompok yang 

memakai mesin dan untuk penanda lokasi terdapat  4 kelompok atau 40% 

dari jumlah kelompok memakai lampu sinyal dan terdapat 6 kelompok 

atau 60% dari jumlah kelompok memakai bendera tergantung lokasi 
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budidaya di jalur lalu lintas perahu atau tidak, dalam hal penyimpanan 

petani rumput laut belum memiliki gudang penyimpanan rumput laut hasil 

panen, sehingga setiap hasil panen yang sudah dijemur tetapi belum kering 

sempurna disimpan dirumah anggota yang memiliki tempat agak longgar 

tentu saja dengan keadaan yang seadanya. 

4.1.3.10 Variabel Musim/Iklim 

  Berdasarkan hasil observasi kelompok petani rumput laut 

melakukan budidaya rumput laut ketika sudah masuk musim timur sekitar 

Maret-April sampai Oktober-November ketika sudah mulai memasuki 

musim barat. Ini dikarenakan budidaya rumput laut sangat tergantung 

dengan musim. 

Tabel 4.9 

Hasil Produksi Rumput Laut Per Panen 

Ton kering 

 

No Nama Kelompok 
Musim Barat Musim Timur 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.1 P.2 P.3 P.4 

1 Bina karya  - - - - 8 14 16 10 

2 Pustaka karya  - - - - 1.3 3,1 3 2,2 

3 Bangun karya - - - - 0,6 1,2 1 0,8 

4 Wahana karya samudra  - - - - 3.5 6,5 5 4,36 

5 Wahyu alam  - - - - 3.2 6,5 5,5 4 

6 Bahari indah 1 - - - - 3 6 6 3,8 

7 Buana karya - - - - 2 4,5 3,5 4 

8 Sido makmur  - - - - 2,1 5 4 3,3 

9 Bahari indah 2  - - - - 4 6 7 5 

10 Baruna 2  - - - - 5,5 8 8,5 6,8 

Sumber :Data Primer Diolah 

Keterangan :P= Panen 

  Berdasarkan  tabel 4.9 di atas dapat diketahui petani rumput laut 

melakukan budidaya rumput laut pada musim timur, ini dikarenakan pada 
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waktu tersebut tidak terjadi hujan dan angin relatif tenang, kondisi yang 

sesuai untuk menanam rumput laut.    

  Musim timur merupakan waktu yang tepat untuk budidaya rumput 

karena tidak terjadi hujan sehingga kadar garam di laut stabil, 

pertumbuhan rumput laut tergantung dari salinitas yang stabil. Musim 

timur baik untuk pertumbuhan rumput laut pada saat tersebut ombak dilaut 

relatif tenang dan jarang terjadi ombak besar sehingga rumput laut dapat 

tumbuh baik karena ombak besar akan mempengaruhi keadaan suhu,  

rumput laut tidak tahan terhadap perubahan suhu yang tidak stabil. 

4.1.3.11 Variabel Keuntungan 

                                                Tabel 4.10 

Pendapatan Petani Rumput Laut Per Bulan 

 

 Sumber :Data Primer Diolah 

 

No 
Nama 

Kelompok 

 Jumlah 

Anggota 

Sumber 

Modal 

Sistem 

kompensasi 

Pendapatan/ 

Bulan 

   1 Bina karya  12 Investor 40:60      891.667 

2 Pustaka karya  7 Investor Gaji bulanan 
1.000.000 

3 Bangun karya 12 
Bantuan 

pemerintah 
Bagi rata 

    684.306 

4 
Wahana karya 

samudra  
10 

Bantuan 

pemerintah 
Bagi rata 

1.116.867 

5 Wahyu alam  10 
Bantuan 

pemerintah 
Bagi rata 

1.103.533 

6 Bahari indah 1 10 Investor Gaji bulanan 
1.000.000 

7 Buana karya 7 Investor Gaji bulanan 
1.000.000 

8 Sido makmur  16 Investor 40:60 
    342.417 

9 Bahari indah 2  8 Investor Gaji bulanan 
1.000.000 

10 Baruna 2  20 Investor Gaji bulanan 
1.000.000 

Pendapatan rata-rata    913.879 
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  Berdasakan tabel 4.10 diatas dapat diketahui pendapatan petani 

rumput laut perbulan. Pendapatan rata-rata petani rumput laut perbulan 

mencapai Rp 913.879, dengan pendapatan tertinggi diperoleh oleh 

kelompok Wahana Karya Samudra dengan pendapatan perbulan mencapai 

Rp 1.116.867 dan pendapatan terendah kelompok Sido Makmur dengan 

pendapatan perbulan sebesar Rp 342.417. Pendapatan yang rendah 

menyebabkan petani tidak mampu menabung sehingga tidak mempunyai 

dana untuk pengembangan areal budidaya rumput laut. 

4.1.3.12 Variabel Produktivitas 

Tabel 4.11 

Hasil Produksi Kelompok Petani Rumput Laut  

Per Panen (Ton kering) 

 

No Nama Kelompok 
Musim Barat Musim Timur 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.1 P.2 P.3 P.4 

1 Bina karya  - - - - 8 14 16 10 

2 Pustaka karya  - - - - 1.3 3,1 3 2,2 

3 Bangun karya - - - - 0,6 1,2 1 0,8 

4 Wahana karya samudra  - - - - 3.5 6,5 5 4,36 

5 Wahyu alam  - - - - 3.2 6,5 5,5 4 

6 Bahari indah 1 - - - - 3 6 6 3,8 

7 Buana karya - - - - 2 4,5 3,5 4 

8 Sido makmur  - - - - 2,1 5 4 3,3 

9 Bahari indah 2  - - - - 4 6 7 5 

10 Baruna 2  - - - - 5,5 8 8,5 6,8 

Sumber :Data Primer Diolah 

Keterangan :P = Panen 

  Tabel 4.11 diatas dapat diketahui volume produksi per panen 

dimana produktivitas terbesar berada pada masa panen kedua dan ketiga 

hal ini dikarenakan pada panen kedua dan ketiga keadaan cuaca yang 

mendukung perkembangan rumput laut dimana pada saat itu merupakan 
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musim timur sehingga tidak terjadi hujan sehingga salinitas tidak 

terganggu.  

Tabel 4.12 

Tingkat Produktivitas Per Hektar Perpanen 

(ton) 

 

No Nama Kelompok 
Luas 

Lahan 

Bibit/ 

Hektar(ton) 

Musim Timur 

P.1 P.2 P.3 P.4 

1 Bina karya  5 8 1,6 2,8 3,2 2 

2 Pustaka karya  1 8 1,3 3,1 3 2,2 

3 Bangun karya 0,5 3 0,6 1,2 1 0,8 

4 Wahana karya samudra  4 4 0,875 1,625 1,25 1,09 

5 Wahyu alam  4 4 0,8 1,625 1,375 1 

6 Bahari indah 1 2 8 1,5 3 3 1,9 

7 Buana karya 1 12 2 4,5 3,5 4 

8 Sido makmur  2 6 1,05 2,5 2 1,65 

9 Bahari indah 2  4 4 1 1,5 1,75 1,25 

10 Baruna 2  2 12 2,75 4 4,25 3,4 

Rata-rata produktivitas/hektar 1,35 2,59 2,44 1,9 

Sumber :Data Primer Diolah 

Keterangan : P= Panen 

  Tabel 4.12 diatas dapat diketahui produktivitas per hektar perpanen 

dimana besarnya produktivitas tergantung dari jumlah bibit yang ditanam, 

cuaca, perawatan yang dilakukan terhadap rumput laut dan nutrisi yang 

dimiliki perairan. 
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4.1.4 Kelayakan Ekonomi 

4.1.4.1 Variabel Kelayakan Ekonomi Dengan Payback Period 

                      Tabel 4.13 

     Kelayakan Ekonomi dengan Payback Period  

 
No Nama kelompok Payback Period 

1 Sido Makmur 0,61 

2 Bina Karya 0,67 

3 Wahana Karya Samudra 0,79 

4 Wahyu Alam              0,8 

5 Bangun Karya 0,84 

6 Bahari Indah 1 1,81 

7 Buana Karya 1,82 

8 Bahari Indah 2              2,2 

9 Baruna 2              2,2 

10 Pustaka Karya 3,01 

Sumber :Data Primer Diolah 

Tabel 4.13 menerangkan kelayakan ekonomi menggunakan analisis 

payback period, untuk pengambilan keputusan diperbandingkan antara 

payback period maksimum yang ditetapkan dengan payback period investasi 

yang akan dilaksanakan. Apabila payback period investasi yang akan 

dilaksanakan lebih singkat atau pendek waktunya dibanding payback period  

maksimum yang disyaratkan maka investasi itu akan dilaksanakan, tetapi 

apabila lebih panjang waktunya dari payback period maksimum maka 

investasi itu ditolak atau tidak layak untuk dilakukan. Nilai payback period 

maksimum ditetapkan selama 1 tahun.  

 Analisis kelayakan ekonomi dengan menggunakan payback period 

menunjukkan terdapat 5 kelompok pembudidaya yang usaha budidaya 

rumput laut layak untuk dilaksanakan karena nilai payback period lebih 

pendek dibandingkan dengan payback period maksimum yang ditetapkan dan 

terdapat 5 kelompok pembudidaya yang usaha budidaya rumput laut yang 
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dilakukan tidak layak untuk dilaksanakan karena nilai payback period lebih 

panjang dibandingkan dengan nilai payback period maksimum yang 

ditetapkan. Kelompok petani rumput laut dengan tingkat pengembalian modal 

tercepat adalah kelompok Sido Makmur dengan tingkat pengembalian modal 

selama 0,61 tahun sedangkan tingkat pengembalian modal terlama adalah 

kelompok Pustaka Karya  dengan tingkat pengembalian modal selama 3,01 

tahun. 

        Perbedaan yang cukup besar dikarenakan pengalokasian tenaga kerja 

yang berbeda dimana kelompok Sido Makmur mengalokasikan tenaga kerja 

tanpa upah karena semua kegiatan produksi dikerjakan oleh anggota 

kelompoknya sendiri sehingga memotong ongkos produksi yang cukup besar, 

berbeda dengan kelompok Pustaka Karya yang menggunakan tenaga Kerja 

bayaran secara penuh. Untuk perhitungan payback period dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

4.1.4.2 Variabel Kelayakan Ekonomi dengan Return On Investment 

Tabel 4.14 

Kelayakan Ekonomi dengan Return On Investment  

 
No Nama kelompok Return On Investment 

1 Sido Makmur 1,64 

2 Bina Karya                    1,4 

3 Wahana Karya Samudra 1,27 

4 Wahyu Alam 1,25 

5 Bangun Karya 1,18 

6 Bahari Indah 1 0,55 

7 Buana Karya 0,55 

8 Bahari Indah 2 0,45 

9 Baruna 2 0,41 

10 Pustaka Karya 0,33 

Sumber :Data Primer Diolah 
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Tabel 4.14 menerangkan kelayakan ekonomi menggunakan analisis 

return on investment. Analisis kelayakan ekonomi dengan menggunakan 

return on investment menunjukkan nilai keuntungan yang diperoleh dari 

sejumlah modal. Nilai keuntungan terbesar diperoleh oleh kelompok Sido 

Makmur dengan nilai 1,64 yang berarti untuk setiap modal Rp 100,- 

diperoleh keuntungan sebesar Rp 164,- sedangkan untuk nilai keuntungan 

terkecil diperoleh Kelompok Pustaka karya sebesar 0,33 yang berarti dengan  

modal Rp 100,- akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 33. Hal ini 

dikarenakan kelompok Sido Makmur memakai tenaga kerja kelompok 

sedangkan kelompok Pustaka Karya menggunakan tenaga kerja bayaran. 

Untuk perhitungan return on investmen dapat dilihat pada lampiran 12. 

4.1.4.3 Variabel Kelayakan Ekonomi dengan Benefit Cost Ratio 

Tabel 4.15 

Kelayakan Ekonomi dengan Benefit Cost Ratio  

 
No Nama Kelompok Benefit Cost Ratio 

1 Sido Makmur 2,48 

2 Wahana Karya Samudra 2,42 

3 Wahyu Alam                 2,4 

4 Bangun Karya 2,38 

5 Bina Karya                 1,7 

6 Bahari Indah 2 0,66 

7 Bahari indah 1                 0,6 

8 Buana Karya 0,55 

9 Baruna 2 0,41 

10 Pustaka Karya 0,36 

Sumber :Data Primer Diolah 

Tabel 4.15 diatas menerangkan analisis kelayakan ekonomi dengan 

analisis benefit cost ratio. Analisis kelayakan ekonomi dengan menggunakan 

benefit cost ratio  menunjukkan perbandingan antara besarnya manfaat dan  
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biaya, dengan alat analisis ini dapat dilihat kelayakan suatau usaha, dimana 

jika nilai B/C Ratio > 1 suatu usaha dikatakan layak dan apabila B/C < 1  

suatu usaha dikatakan tidak layak. Dari hasil perhitungan terdapat 5 

kelompok yang usahanya tidak layak, hal ini dikarenakan kelompok tersebut 

membayar tenaga kerja secara bulanan sebesar Rp 1.000.000/orang. Empat 

kelompok usahanya layak karena mereka menggunakan tenaga kerja 

kelompok dan kelompok terakhir yang usahanya layak menggunakan tenaga 

kerja kelompok dan tenaga kerja bayaran karena mereka tidak mampu 

mengerjakan sendiri proses tanam sampai panen. 

Kelompok dengan nilai B/C Ratio tertinggi adalah kelompok Sido 

Makmur dengan nilai 2,48 yang berarti kelompok wahana karya samudra 

memperoleh hasil penjualan sebesar 2,48 kali dari modal yang dikeluarkan 

sedangkan nilai B/C Ratio terkecil kelompok Pustaka Karya dengan nilai B/C 

Ratio 0,36 yang berarti kelompok pustaka karya memperoleh hasil penjualan 

sebesar 0,36 kali dari modal yang digunakan. Untuk perhitungan Benefit Cost 

Ratio dapat dilihat pada lampiran 11. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Faktor Permodalan 

Modal adalah kemampuan fisik untuk memproduksi barang dan jasa 

bukan pada nilai uangnya. Modal sangat berperan dalam perkembangan usaha 

yang dibangun. Semakin besar nilai modal yang ditanamkan di dalam usaha, 

maka semakin besar pula usaha yang ada. Demikian pula sebaliknya semakin 
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kecil modal yang ditanamkan dalam usaha maka semakin kecil pula jenis 

usaha tersebut. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase faktor permodalan dalam 

budidaya rumput laut di Kabupaten Jepara terdapat 30% dari kelompok 

budidaya rumput laut yang menggunakan modal sebesar Rp 11.000.000 – Rp 

24.250.000, 30% menggunakan modal Rp 25.250.000,00 – Rp 38.500.000,00 

dan 40% menggunakan modal Rp 52.750.000,00 – Rp 66.000.000,00.  

Sumber modal yang dipakai kelompok petani rumput laut berasal dari 

sumber internal dan sumber eksternal yakni 30% berasal dari modal sendiri 

dan bantuan pemerintah dan 70% berasal dari investor. Hal ini sesuai dengan 

sumber-sumber penawaran modal (Suryana, 2006:133) yang menyebutkan 

sumber-sumber penawaran modal diantaranya berasal dari sumber internal 

dan eksternal. Kelompok pembudidaya rumput laut sebagian menggunakan 

sumber internal dan eksternal ada 3 kelompok yakni modal sendiri dan 

bantuan Pemerintah, sedangkan 7 kelompok yang lain menggunakan modal 

dari investor dengan sistem pembagian keuntungan yang berbeda tergantung 

kesepakatan awal. Kondisi permodalan dalam budidaya rumput laut 

mengalami kekurangan modal karena dari budidaya yang dilakukan selama 

ini petani rumput laut sulit menabung karena kecilnya penghasilan dari 

budidaya rumput laut sehingga mereka belum bisa menabung untuk 

menambah modal dan melakukan usaha secara mandiri.   

Modal yang digunakan dalam budidaya rumput laut dapat dibedakan 

menjadi dua, modal yang sifatnya tetap dan modal kerja. Modal yang sifatnya 
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tetap misalnya peralatan yang dipakai untuk budidaya rumput laut, perahu 

dan lain-lain. Sedangkan modal kerja, merupakan modal yang digunakan 

untuk membiayai proses produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi. 

Misalnya untuk membeli bibit dan membayar tenaga kerja. 

4.2.2 Faktor Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dapat 

mempengaruhi proses produksi dapat berjalan secara lancar maupun tidak. 

Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu akan dapat 

meningkatkan produktivitas. 

Hasil analisis deskriptif persentase faktor tenaga kerja dalam 

kelompok budidaya rumput laut dalam bahwa mayoritas berpendidikan SD 

sebesar 76,8% yang menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan petani 

rumput laut. Hal ini sesuai dengan (Anoraga, 2002:255) yang menyebutkan 

permasalahan usaha kecil yang terkait dengan sumber daya manusia adalah 

tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka sebagai upaya 

pengembangan usaha perlu adanya pelatihan terhadap para tenaga kerja. 

Pelatihan tentang budidaya rumput laut pernah diberikan dinas kelautan dan 

perikanan tetapi dengan intensitas yang rendah karena kurangnya tenaga 

penyuluh lapangan yang dimiliki.  

4.2.3 Faktor Teknologi 

Teknologi dinyatakan sebagai tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan 

pada proses budidaya rumput laut yakni metode budidaya/sistem tanam yang 

bermacam-macam yang penggunaannya disesuaikan dengan keadaan perairan 
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setempat. Penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian merupakan inti dari 

penggunaan teknologi pada proses produksi. 

Budidaya rumput yang dilakukan kelompok petani rumput laut yang 

berada di pesisir Kabupaten Jepara semuanya memakai metode/sistem tanam 

long line karena menyesuaikan dengan kondisi perairan yang didominasi oleh 

perairan dengan arus yang sedang, hal ini sesuai dengan (Rumayar dkk, 

2005:282) yang menerangkan bahwa salah satu penyebab kegagalan pada 

budidaya rumput laut antara lain penerapan sistem budidaya yang tidak tepat 

waktu dan sistem tanam yang kurang sesuai untuk itu dilakukan kajian 

dimana diperoleh hasil metode sistem legowo tiga memberikan hasil terbaik. 

4.2.4 Faktor Musim/Iklim 

Budidaya rumput laut yang dilakukan oleh kelompok petani rumput 

laut di pesisir Kabupaten Jepara dilakukan mulai akhir Maret-awal April yang 

merupakan musim pancaroba 2 dimana hujan sudah mulai jarang terjadi 

dengan puncak musim kemarau Juni-Agustus (musim timur) sampai bulan 

September-Oktober yang merupakan musim pancaroba 1. Budidaya rumput 

laut dilakukan saat tersebut karena curah hujan rendah dan angin yang kecil 

sehingga perairan lebih tenang.  

Musim penghujan/musim barat yang terjadi pada bulan November – 

Maret curah hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi disertai angin dan 

gelombang yang besar. Hujan yang terjadi akan mempengaruhi salinitas air 

laut sehingga menyebabkan rumput laut tidak dapat berkembang dengan baik, 

angin dan gelombang yang besar akan menyebabkan rusaknya budidaya 
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rumput laut yang dilakukan sehingga petani rumput hanya melakukan 

budidaya sepanjang Maret-April sampai bulan Septembet-Oktober. Hal ini 

sesuai dengan (Rumayar dkk, 2005:287) yang menerangkan bahwa 

penanaman rumput laut dihentikan ketika sudah memasuki musim barat 

karena arus dan ombak yang kuat. 

4.2.5 Tingkat Keuntungan 

Pendapatan rata-rata yang diperoleh petani rumput laut dari 

keuntungan budidaya rumput laut sebesar Rp 913.879,00 pendapatan tersebut 

tentu saja tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam sebulan sehingga petani 

rumput laut tidak mampu mengembangkan usaha budidaya rumput laut 

karena mereka tidak mampu melakukan saving dana. 

Ketidakmampuan menyimpan pendapatan sekarang yang ditabung 

dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang 

akan datang menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh sehingga 

akan berkutat pada masalah yang sama yakni kekurangan modal. Hal ini 

seperti yang di jelaskan teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of 

poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangya 

modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas 

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya 

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. 

Rendahnya investasi berakibat pada keterbalakangan dan seterusnya. Logika 

ini dikemukakan oleh Nurkse dalam kuncoro (2003:107).  
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4.2.6 Tingkat Produktivitas 

Pengembangan budidaya rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara 

masih bisa dikembangkan lebih baik lagi mengingat lahan yang dimanfaatkan 

baru 25,5 Ha atau 7,9% dari total lahan yang potensial. Tingkat produktivitas 

kelompok petani rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara paling tinggi 

didapatkan pada masa panen kedua dan ketiga dimana saat tersebut sudah 

memasuki musim timur sepenuhnya. Musim timur merupakan musim kering 

jarang terjadi hujan sehingga salinitas stabil. Hal ini sesuai dengan (Rumayar 

dkk, 2005:285) lokasi budidaya dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim 

hujan yang jatuh pada bulan Februari sampai dengan Agustus dan musim 

panas pada bulan Oktober sampai dengan Agustus. Hal ini sangat 

mempengaruhi baik segi pertumbuhan maupun produksi rumput laut itu 

sendiri. 

4.2.7 Kelayakan Ekonomi 

Masalah yang dihadapi oleh petani rumput laut adalah rendahnya 

pendapatan yang diperoleh petani rumput laut sehingga menyebabkan 

ketidakmampuan melakukan saving dana dan berakibat pada 

ketidakmampuan mengembangkan luas lahan budidaya rumput laut. 

Rendahnya pendapatan petani rumput laut perlu dilakukan analisis kelayakan 

ekonomi budidaya rumput laut, apakah usaha tersebut layak atau ada faktor 

lain yang menyebabkan rendahnya pendapatan tersebut. 
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1) Payback Period 

Payback period dimaksudkan untuk mengukur kecepatan dari suatu 

investasi dapat ditutup kembali dengan net cash flow dari modal yang 

dipergunakan. Payback period dari hasil penelitian budidaya kelompok 

petani rumput laut di pesisir Kabupaten Jepara menunjukan kelompok 

petani rumput laut yang peride payback period terlama ada 3 kelompok 

yakni kelompok Pustaka Karya sebesar 3,01 tahun, kelompok Baruna 2 

sebesar 2,4 tahun dan bahari indah 2 sebesar 2,2 tahun. Lamanya waktu 

yang diperlukan untuk mengembalikan investasi menunjukkan tidak 

sesuainya fungsi produksi seperti penggunaan modal, tenaga kerja yang 

tidak sesuai dengan luas lahan yang dikerjakan sehingga hasil 

keuntungan berkurang. Sesuai dengan (Sadono Sukirno, 2006:195) yang 

menerangkan fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input 

dengan output. Fungsi produksi menetapkan bahwa suatu kegiatan 

ekonomi tidak bisa mencapai suatu output yang lebih tinggi tanpa 

menggunakan input yang lebih banyak dan suatu kegiatan ekonomi tidak 

bisa menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi tingkat 

outputnya. 

2) Return On Investment 

Return On investmen merupakan nilai keuntungan yang diperoleh dari 

setiap jumlah uang yang diinvestasikan dalam periode waktu tertentu. 

Nilai return on investment dari budidaya rumput laut dipesisir Kabupaten 

Jepara menunjukkan selisih yang cukup besar antara kelompok yang 
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memiliki nilai ROI tertinggi kelompok Sido Makmur dan nilai ROI yang 

terendah kelompok Pustaka Karya. Nilai Perbedaan ini dikarenakan 

pengalokasian tenaga kerja yang berbeda, pada kelompok Sido Makmur 

memakai tenaga kerja dari anggota kelompoknya sendiri tanpa 

menggunakan tenaga bayaran, selain itu untuk luas lahan dan bibit 

rumput laut juga berbeda. Kelompok Pustaka Karya Menggunakan 

Tenaga kerja bayaran penuh sehingga untuk membayar tenaga kerja 

membutuhkan dana yang cukup besar dan luas lahan yang dikerjakan 1 

Ha dengan tenaga kerja harian sebanyak 7 orang.  Hal ini sesuai dengan 

(Sadono Sukirno, 2006:195) yang menerangkan fungsi produksi adalah 

hubungan teknis antara input dengan output. Fungsi produksi 

menetapkan bahwa suatu kegiatan ekonomi tidak bisa mencapai suatu 

output yang lebih tinggi tanpa menggunakan input yang lebih banyak dan 

suatu kegiatan ekonomi tidak bisa menggunakan lebih sedikit input tanpa 

mengurangi tingkat outputnya. 

3) Benefit Cost Ratio 

Benefit cost ratio merupakan rasio perbandingan antara besarnya manfaat 

dengan biaya. B/C  ratio menunjukkan kelayakan suatu usaha dengan 

kriteria apabila nilai B/C > 1 usaha tersebut layak dilakukan dan apabila 

B/C < 1 usaha tersebut tidak layak. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan terdapat lima kelompok yang usahanya tidak layak dengan 

nilai B/C < 1. Sedangkan 5 kelompok yang lain usaha pembudidayaan 

rumput lautnya layak dengan nilai B/C > 1. Hal ini menunjukkan bahwa 
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petani rumput laut mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding 

dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan (Soekartawi, 

1993:45) bahwa dalam melakukan usaha pertanian, seorang pengusaha 

atau katakanlah seorang petani akan selalu berfikir bagaiman ia 

mengalokasikan input seefisien mungkin untuk dapat memperoleh 

produksi yang maksimal. Cara pemikiran yang demikian wajar 

mengingat petani melakukan konsep bagaimana memaksimumkan 

keuntungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Kelayakan Ekonomi Budidaya Rumput Laut 

di Pesisir Kabupaten Jepara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1 Terdapat 3 model dalam pelaksanaan budidaya rumput laut berdasarkan modal 

yang digunakan, model pertama menggunakan kombinasi modal sendiri dan 

bantuan pemerintah dan hasil budidaya dibagi rata antar anggota kelompok, 

model kedua menggunakan modal dari investor dalam negeri (Semarang) dan 

sistem bagi hasil 40% dari hasil budidaya rumput laut untuk anggota 

kelompok pembudidaya rumput laut dan 60% untuk investor dan model ketiga 

meggunakan modal dari investor luar negeri (Lebanon) dengan sistem gaji 

bulanan. Berdasarkan penggunaan tenaga kerja model pertama menggunakan 

tenaga kerja dari anggota kelompoknya, model kedua dan ketiga 

menggunakan kombinasi antara tenaga kerja kelompok dan tenaga kerja 

bayaran dari luar kelompok. Tingkat pendidikan anggota kelompok yang 

rendah dengan mayoritas lulus Sekolah Dasar sebesar 76,8% dan mayoritas 

pekerjaan pokoknya adalah nelayan tangkap sebesar 87,5%. Teknologi tanam 

yang dipakai satu jenis yaitu metode long line, bibit diperoleh dari Karimun 

Jawa karena perairan jepara tidak mampu menyimpan bibit dan budidaya 

rumput laut tidak dapat dilakukan sepanjang waktu. 
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2 Tingkat produktivitas kurang lebih 2 ton/Ha karena  hasil yang diperoleh 

tergantung dari jumlah bibit, cuaca, perawatan yang dilakukan terhadap 

rumput laut dan nutrisi yang terkandung di dalam perairan.  

3 Analisis kelayakan ekonomi yang dilakukan menunjukan terdapat 5 kelompok 

budidaya rumput laut yang usahanya layak untuk dilakukan dan terdapat 5 

kelompok budidaya rumput laut yang usahanya tidak layak untuk 

dilaksanakan. Hal ini disebabkan 5 kelompok yang  kegiatan budidayanya 

tidak layak menggunakan sistem penggajian langsung Rp 1.000.000,00/bulan 

sehingga biaya produksi bertambah besar. Tingkat pendapatan yang rendah 

menyebabkan petani rumput laut tidak mampu mengalokasikan sedikit dari 

keuntungannya untuk melakukan pengembangan usaha budidaya rumput laut. 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Model pembudidayaan yang paling baik berdasarkan penelitian yang 

dilakukan adalah model yang pertama sehingga dalam proses pembudidayan 

selanjutnya diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan mau mengembangkan 

model tersebut dalam pembudidayan rumput laut berikutnya. 

2. Produktivitas rumput laut juga tergantung dari perawatan dan perlakuan 

terhadap rumput laut sehingga perlu dilakukan penyuluhan tentang budidaya 

rumput laut secara rutin dari proses tanam, perawatan sampai perlakuan 

setelah panen, oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan mau 
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memberikan penyuluhan secara rutin kepada petani rumput laut untuk 

menambah pengetahuan tentang proses pembudidayaan rumput laut.  

3. Kelompok yang kegiatan budidaya rumput lautnya tidak layak di sebabkan 

sistem penggajian secara langsung sehingga biaya produksi meningkat, untuk 

kegiatan berikutnya disarankan memakai sistem bagi hasil hal ini dirasa lebih 

adil antara investor dan anggota kelompok sehingga mereka sama-sama tidak 

ada yang dirugikan. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Tanggal Pengisian : 

No Responden       : 

 

I. Identitas Responden dan Profil Usaha  

1.Nama Petani rumput laut  :......................... 

2.Jenis Kelamin  :……………….... 

3.Umur   :……………….... 

4.Alamat   :……………….... 

5.Pendidikan   :......................... 

6.Nama Kelompok  :......................... 

7.Jumlah anggota  :......................... 

 

II. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Variabel Skala produksi 

1.Berapa luas lahan/area produksi kelompok anda? 

.............................................................................................................. 

2.Berapa jumlah rata-rata rumput laut yang diperoleh kelompok anda dalam satu 

kali panen?  

 .............................................................................................................. 

3.Berapa kali dalam satu tahun kelompok anda bisa memanen rumput laut? 

 ............................................................................................................. 

4.Berapa waktu yang diperlukan untuk menanam rumput laut sampai panen? 

.............................................................................................................. 

5.Berapakah waktu yang tepat untuk menanam rumput laut agar hasilnya 

maksimal? 

................................................................................................................ 
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6.Bagaimana sistem pembagian lahan budidaya dikelompok anda? 

................................................................................................................ 

7.Berapa luas lahan yang dikerjakan oleh seorang anggota pembudidaya rumput 

laut dalam kelompok anda? 

............................................................................................................... 

8.Apakah setiap anggota kelompok mempunyai lahan budidaya yang sama? 

................................................................................................................. 

9.Apakah terdapat pembagian jadwal kerja tertentu dikelompok anda? 

............................................................................................................... 

10. Apa bentuk pembagian kerja tersebut?(jika ada pembagian jadwal kerja) 

................................................................................................................ 

11. Bagaimana dengan pembagian hasil saat panen? 

.................................................................................................................... 

12. Apakah setiap anggota memperoleh hasil yang sama? 

.................................................................................................................. 

13. Apakah pembagian hasil disesuaikan dengan apa yang mereka kerjakan? 

 .............................................................................................................. 
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B. Variabel Modal 

1.  Berapa modal dan biaya yang diperlukan?   

No Keterangan Nilai (Rp) 

1 Sumber modal 

a. Modal sendiri 

b. Modal pinjaman bank 

c. Modal pinjaman koperasi 

d. Bantuan pemerintah 

e. Lain-lain 

 

2 Biaya produksi 

a. ....................... 

b. ........................ 

c. ........................ 

d. ........................ 

e. ........................ 

f. ........................ 

g. ........................ 

h. ........................ 

i. ......................... 

j. .......................... 

 

3 Biaya tenaga kerja 

a. ......................... 

b. ......................... 

c. ......................... 

d. ......................... 

e. ......................... 

 

 

2. Berapa pendapatan yang diperoleh? 

a. Pendapatan kotor th 2009 

No Jumlah produksi/panen Harga/kg Total 

1    

2    

3    

4    

5    

Jumlah  
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b. Pendapatan kotor th 2010 

No Jumlah produksi/panen Harga/kg Total 

1    

2    

3    

4    

5    

Jumlah  

 

c. Pendapatan bersih  

No  Tahun 

produksi 

Pendapatan 

kotor/tahun 
Biaya/tahun Total 

1     

2     

3     

 

 

C. Variabel Tenaga Kerja 

1. Berapa tenaga kerja yang dipakai dalam kelompok? 

No Nama Usia Pendidikan 
Status 

perkawinan 

Status 

tenaga 

kerja 

Jumlah 

Tenaga 

kerja    

Jumlah 

jam 

kerja 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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2. Apakah ada pelatihan atau pembinaan budidaya rumput laut yang diberikan 

kepada kelompok anda?(jika ada berapa kali dalam setahun) 

...................................................................................................................... 

3. Dari pihak mana saja kelompok anda mendapatkan pelatihan atau pembinaan 

pembudidayaan rumput laut tersebut?  

............................................................................................................... 

4. Pelatihan apa yang diperoleh kelompok anda? 

.................................................................................................................... 

 

D. Variabel Sarana Prasarana 

1. Dari manakah kelompok anda memperoleh bibit rumput laut? 

............................................................................................................... 

2. Bagaimana kelompok anda memperoleh bibit rumput laut? 

................................................................................................................... 

3. Barapa jenis bibit rumput laut yang kelompok anda tanam?sebutkan? 

................................................................................................................... 

4. Mengapa anda memilih bibit tersebut? 

................................................................................................................ 

5. Berapa banyak bibit yang diperlukan untuk lahan seluas 1 Ha? 

................................................................................................................ 

6. Apakah ada kriteria tertentu dalam memilih jenis bibit? 

................................................................................................................. 

7. Jika ada, berilah penjelasan? 

............................................................................................................... 

8. Berapa banyak bibit yang diperlukan dalam budidaya rumput laut dilahan 

kelompok anda? 

................................................................................................................ 
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9. Apa saja peralatan yang dipergunakan dalam budidaya rumput lau dikelompok 

andat? 

No Jenis peralatan yang dipakai Harga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

 

10. Apakah peralatan yang anda pergunakan sudah cukup memadahi untuk 

dipergunakan dalam budidaya rumput laut? 

.............................................................................................................................. 

11. Sistem budidaya jenis apa yang digunakan dalam kelompok anda? 

.............................................................................................................. 

12. Jelaskan alasan mengapa kelompok anda memilih sistem tersebut? 

.................................................................................................................. 

 

E. Variabel Iklim/Cuaca 

1. Pada musim apa kelompok anda melakukan penanaman rumput laut? 

................................................................................................................ 

2. Mengapa kelompok anda menanam rumput laut pada saat tersebut? 

.............................................................................................................. 

3. Menurut anda apakah keadaan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan budidaya 

rumput laut? 

............................................................................................................ 

 

 

 

 

 



90 
 

4. Berapa jumlah produksi pada musim timur dan musim barat? 

No 

Musim Timur Musim Barat 

Jumlah 

Produksi 

Harga

/Kg 
total 

Jumlah 

Produksi 
Harga/kg Total 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Lampiran 2 

 

Nama kelompok, nama anggota, usia, pendidikan dan pekerjaan pokok anggota 

kelompok petani rumput laut  

 

Kelompok 1 Bina Karya Bandengan 

No  Nama  Usia  pendidikan Pekerjaan pokok 

1 Purbo widodo (ketua) 45 D-3 perikanan Nelayan 

2 Fahrudin Budi 27 SMA Buruh  

3 Tamat  45 SD Nelayan  

4 Maslikhan  35 SD Petani  

5 Kusnadi  40 SD Buruh 

6 Sartawi  55 SD Buruh   

7 Baidi  35 SMP Petani  

8 Suratman  37 SD Buruh 

9 Eko  38 SMP Buruh 

10 Nur kasan 50 SD Buruh 

11 Margono 36 Tidak sekolah Buruh  

12 Selo  52 Tidak sekolah  Buruh  

  

Kelompok 2 Pustaka Karya Bandengan 

No  Nama  Usia  Pendidikan  Pekerjaan pokok 

1 Susilo  40 SD Nelayan  

2 Suwarno  43 SD Nelayan 

3 Abdul syukur 37 SD Nelayan 

4 Tomo  48 SD Nelayan 

5 Triman  36 SD Nelayan 

6 Kusaini 47 SD Nelayan 

7 Nurhadi  35 SD Nelayan 

 

Kelompok 3 Bangun Karya Bandengan 

No  Nama  Usia  Pendidikan  Pekerjaan pokok 

1 Subaidi  36 SD Nelayan  

2 Eko Budiyanto 51 SD Nelayan 

3 Kusnadi 35 SD Nelayan 

4 Suyanto  27 SD Nelayan 

5 Mahmudi  43 SD Nelayan 

6 Suprat  45 SD Nelayan 

7 Bambang  29 SD Nelayan 

8 Joyo  38 SD Nelayan 

9 Santo  27 SD Nelayan 

10 Junaidi 36 SD Nelayan 

11 Jamil  34 SD Nelayan 

12 Pendik 39 SD Nelayan 
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Kelompok 4 Wahana Karya Samudra Bondo 

No  Nama  Usia  Pendidikan  Pekerjaan pokok 

1 Hadi  41 SD Nelayan  

2 Siswanto  68 SPG Pensiunan 

3 Prawito  44 SD Nelayan 

4 Muhammad 47 SD Nelayan 

5 Miyoto  47 SD Nelayan 

6 Sholekan  38 SD Nelayan 

7 Sutrisno  37 SD Nelayan 

8 Sumarno  45 SD Nelayan 

9 Sudi utoyo 42 SD Nelayan 

10 Harso  50 SD Nelayan 

 

Kelompok 5 Wahyu Alam Bondo Nelayan 

No  Nama  Usia  Pendidikan  Pekerjaan pokok 

1 Trio  48 SMA Nelayan 

2 Warnoto  48 SD Nelayan 

3 Amsandi  51 SD Nelayan 

4 Sudiweko  48 SD Nelayan 

5 Mi´un 56 SPG Nelayan 

6 Tarno 51 SD Nelayan 

7 Suniti  53 SD Nelayan 

8 Mi´an   49 SD Nelayan 

9 Gatot  32 SD Nelayan 

10 Marjono  43 SD Nelayan 

  

Kelompok 6 Bahari Indah 1 Bulu 

No  Nama  Usia  Pendidikan  Pekerjaan pokok 

1 Susilo  40 SD Nelayan  

2 Samsul  43 SD Nelayan 

3 Nurkholis  27 SD Nelayan 

4 Suud 38 SD Nelayan 

5 Nur salim 29 SD Nelayan 

6 Subaidi 45 SD Nelayan 

7 Eko 47 SD Nelayan 

8 Kusnadi  39 SD Nelayan 

9 Mahmudi  46 SD Nelayan 

10 Sudarto 35 SD Nelayan 
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Kelompok 7 Buana Karya Blebak 

No  Nama  Usia  Pendidikan  Pekerjaan pokok 

1 Su´ud  45 SD Nelayan  

2 Yamyuni  50 SD Nelayan 

3 Amri  23 SMP Nelayan 

4 Nur salim 35 SD Nelayan 

5 Butak  52 SD Nelayan 

6 Khariri  22 SD Nelayan 

7 Nurkholis  24 SD Nelayan 

 

Kelompok 8 Sido Makmur Teluk Awur 

No  Nama  Usia  Pendidikan Pekerjaan pokok 

1 Masyudi 40 SMA Nelayan  

2 Suhari 45 SD Nelayan  

3  Edi Rohmad 47 SD Nelayan  

4 Tugiri 38 SD Nelayan  

5 Reso Bandi 51 Tidak sekolah Nelayan  

6  Surdiman 42 SD Nelayan  

7 Nor Hidayat 33 SD Nelayan  

8 Sunoto 50 SD Nelayan  

9 Sugiyono 37 SMP Nelayan  

10 Hartoyo 36 SD Nelayan  

11 Ridwan 49 Tidak Sekolah Nelayan  

12 Suleman 52 SD Nelayan  

13 Sono 60 Tidak Sekolah Nelayan  

14 Suroto 54 SD Nelayan  

15 Mastono 33 SMP Nelayan  

16 Supar 56 Tidak Sekolah Nelayan  

 

Kelompok 9 Bahari Indah 2 Teluk Awur 

No  Nama  Usia  Pendidikan Pekerjaan pokok 

1 Bambang  39 SD Buruh 

2 Ngarso  35 SMA Nelayan  

3 Susanto 35 SMA Nelayan  

4 Suyoto 41 Tidak Sekolah Buruh 

5 Seger 27 Tidak Sekolah Buruh  

6 Jamal  30 SD Nelayan  

7 Amri  27 SMP Buruh  

8 Suramin  45 SD Buruh  

 

 

 

 

 

 



94 
 

Kelompok 10 Baruna 2 Sekuro 

No  Nama  Usia  Pendidikan  Pekerjaan pokok  

1 Busro  60 SD Nelayan  

2 Mariyono 30 SMP Nelayan 

3 Kusnadi 38 SD Nelayan 

4 Riyadi  49 SD Nelayan 

5 Suhani  37 SD Nelayan 

6 Pairan 48 SD Nelayan 

7 Sapi´i  38 MTs Nelayan 

8 Sanuki  46 SD Nelayan 

9 Trisno 27 MTs Nelayan 

10 Kamijan 32 SD Nelayan 

11 Sukidi 37 MTs Nelayan 

12 Muhaji 47 SD Nelayan 

13 Samani 35 SD Nelayan 

14 Dimyati 27 SD Nelayan 

15 Mayak 45 SD Nelayan 

16 Darsono 333 SD Nelayan 

17 Kamim 25 SD Nelayan 

18 Trimo 48 SD Nelayan 

19 Parwi 39 SD Nelayan 

20 Sahli 46 SD Nelayan 

Sumber : Hasil Observasi 
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Lampiran 3 

 

Luas lahan, banyaknya bibit dan produksi rumput laut 

 

No Nama kelompok Luas lahan(ha)   Bibit/ha  Produksi kering/panen 

1 Bina karya (Bandengan) Purbo 5 8 ton 12,00 ton 

2 Pustaka karya (Bandengan) Susilo 1 8 ton 2,40 ton 

3 Bangun karya (Bandengan) Baidi 0,5 3 ton 0,90 ton 

4 Wahana karya samudra (Bondo) Hadi 4 4 ton 4,84 ton 

5 Wahyu alam (Bondo) Trio 4 4 ton 4,80 ton 

6 Bahari indah 1(Bulu) Susilo 2 8 ton 4,70 ton 

7 Buana karya (Blebak) Suud 1 12 ton 3,50 ton 

8 Sido makmur (Teluk awur) Masyudi 2 6 ton 3,60 ton 

9 Bahari indah 2 (Teluk awur) Bambang 4 4 ton 4,84 ton 

10 Baruna 2 (Sekuro) Busro 2 12 ton 7,20 ton 

Sumber : Hasil Observasi 
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Lampiran 4 

 

Modal kelompok petani rumput laut dan penyusutan 

 

No  Nama kelompok Modal tetap Penyusutan(20%) 

1 Bina karya (Bandengan) Purbo 52.550.000 10.510.000 

2 Pustaka karya (Bandengan) Susilo 15.200.000 3.040.000 

3 Bangun karya (Bandengan) Baidi 11.826.000 2.365.200 

4 Wahana karya samudra (Bondo) Hadi 57.880.000 11.576.000 

5 Wahyu alam (Bondo) Trio 57.880.000 11.576.000 

6 Bahari indah 1(Bulu) Susilo 26.950.000 5.390.000 

7 Buana karya (Blebak) Suud 13.030.000 2.606.000 

8 Sido makmur (Teluk awur) Masyudi 26.300.000 5.260.000 

9 Bahari indah 2 (Teluk awur) Bambang 63.930.000 12.786.000 

10 Baruna 2 (Sekuro) Busro 26.640.000 5.328.000 

Sumber : Hasil Observasi 
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Lampiran 5 

 

Pengeluaran kelompok petani rumput laut 

 

No  Nama kelompok Biaya produksi/tahun 

Tenaga kerja Bibit  

1 Bina karya (Bandengan) Purbo 37.100.000 120.000.000 

2 Pustaka karya (Bandengan) Susilo 42.000.000 24.000.000 

3 Bangun karya (Bandengan) Baidi - 9.000.000 

4 Wahana karya samudra (Bondo) Hadi - 48.000.000 

5 Wahyu alam (Bondo) Trio - 48.000.000 

6 Bahari indah 1(Bulu) Susilo 60.000.000 48.000.000 

7 Buana karya (Blebak) Suud 48.000.000 36.000.000 

8 Sido makmur (Teluk awur) Masyudi - 36.000.000 

9 Bahari indah 2 (Teluk awur) Bambang 54.730.000 48.000.000 

10 Baruna 2 (Sekuro) Busro 120.000.000 72.000.000 

Sumber : Hasil Observasi 
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Lampiran 6 

 

Nilai investasi kelompok petani rumput laut  

 

No  Nama kelompok  Nilai investasi 

1 Bina karya (Bandengan) Purbo 209.650.000 

2 Pustaka karya (Bandengan) Susilo   81.200.000 

3 Bangun karya (Bandengan) Baidi   20.826.000 

4 Wahana karya samudra (Bondo) Hadi 105.880.000 

5 Wahyu alam (Bondo) Trio 105.880.000 

6 Bahari indah 1(Bulu) Susilo 134.950.000 

7 Buana karya (Blebak) Suud   97.030.000 

8 Sido makmur (Teluk awur) Masyudi   62.300.000 

9 Bahari indah 2 (Teluk awur) Bambang 172.000.000 

10 Baruna 2 (Sekuro) Busro 218.000.000 

Sumber : Hasil Observasi 
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Lampiran 7 

 

Perkembangan usaha kelompok petani rumput laut 

 
No  Nama kelompok Pendapatan kotor/tahun Pendapatan bersih/tahun Diskonto 15% Net cash flow 

1 Bina karya   480.000.000 312.390.000 0,870 271.779.300 

2 Pustaka karya     96.000.000   26.960.000 0,870 23.455.200 

3 Bangun karya    36.000.000   24.635.000 0,870 21.432.450 

4 Wahana karya samudra  193.600.000 134.024.000 0,870 116.660.880 

5 Wahyu alam  192.000.000 132.424.000 0,870 115.208.880 

6 Bahari indah 1  188.000.000   74.610.000 0,870 64.910.700 

7 Buana karya   140.000.000   53.394.000 0,870 46.452.780 

8 Sido makmur  144.000.000 102.740.000 0,870 89.383.800 

9 Bahari indah 2  193.600.000   78.084.000 0,870 67.933.080 

10 Baruna 2  288.000.000   90.672.000 0,870 78.884.640 

Sumber : Hasil observasi 
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Lampiran 8 

 

Pendapatan petani rumput laut perbulan 

Sumber : Hasil Observasi 

 

Pendapatan petani  rumput laut perpanen 

 
1. Bina karya (Bandengan) Purbo 

40%  312.000.000 = 124.800.000 

124.800.000 12 anggota = 10.700.000/petani 

10.700.000  12 bulan = Rp 891.666,66 

 

2. Pustaka Karya (Bandengan) Susilo 

Gaji perbulan Rp 1.000.000 

 

3. Bangun Karya (Bandengan) Baidi 

24.635.000  3 anggota = 8.211.666.667 

2.052.916  12 bulan = Rp 684.305,55/petani 

(anggota aktif 3 orang) 

 

4. Wahana Karya Samudra (Bondo) Hadi 

134.024.000  10 = 13.402.400 

13.402.400  12 =  Rp 1.116.866,7/petani 

 

5. Wahyu Alam (Bondo) Trio 

132.424.000  10 = 13.242.400 

13.242.400  12 =  Rp 1.103.533,33/petani 

 

6. Bahari Indah 1 (Bulu) Susilo 

Gaji perbulan Rp 1.000.000/petani 

 

7. Buana Karya (Blebak) Suud 

Gaji perbulan Rp 1.000.000/petani 

 

No Nama kelompok anggota Sumber modal 
Pendapan 

bersih/tahun 

Pembagian 

keuntungan 

Pendapatan/ 

bulan 

   1 Bina karya (Bandengan)  12 Investor 312.390.000 40:60      891.667 
2 Pustaka karya (Bandengan)  7 Investor   26.960.000 Gaji bulanan 1.000.000 
3 Bangun karya (Bandengan)  12 Bantuan pemerintah   24.635.000 Bagi rata     684.306 
4 Wahana karya samudra (Bondo)  10 Bantuan pemerintah 134.024.000 Bagi rata 1.116.867 
5 Wahyu alam (Bondo) 10 Bantuan pemerintah 132.424.000 Bagi rata 1.103.533 
6 Bahari indah 1(Bulu)  10 Investor   74.610.000 Gaji bulanan 1.000.000 
7 Buana karya (Blebak)  7 Investor   53.394.000 Gaji bulanan 1.000.000 
8 Sido makmur (Teluk awur) 16 Investor 102.740.000 40:60     342.417 
9 Bahari indah 2 (Teluk awur)  8 Investor   78.084.000 Gaji bulanan 1.000.000 

10 Baruna 2 (Sekuro)  20 Investor    90.672.000 Gaji bulanan 1.000.000 
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8. Sido Makmur (Teluk Awur) Masyudi 

40%  102.740.000 = 41.096.000 

41.096.000  10 = 4.109.600 

4.109.000  12 = Rp 342.416,67/petani 

(anggota aktif 10 orang) 

 

9. Bahari Indah 2 (Teluk Awur) Bambang 

Gaji perbulan Rp 1.000.000/petani 

 

10. Baruna 2 (Sekuro) Busro 

Gaji perbulan Rp 1.000.000/petani 
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Lampiran 9 

  

Produktivitas kelompok petani rumput laut 

 

No Nama kelompok 
Luas 

lahan 

Produksi

/tahun 

Biaya 

pengeluaran

/tahun 

Pendapatan 

/tahun 

1 Bina karya (Bandengan) Purbo   5,0 Ha 12,00 ton 157.100.000    312.390.000 

2 Pustaka karya (Bandengan) Susilo   1,0 Ha   2,40 ton   66.000.000      26.960.000 

3 Bangun karya (Bandengan) Baidi  0.5 Ha   0,90 ton     9.000.000      24.635.000 

4 Wahana karya samudra (Bondo) Hadi   4,0 Ha   4,84 ton   48.000.000    134.024.000 

5 Wahyu alam (Bondo) Trio   4,0 Ha   4,80 ton   48.000.000    132.424.000 

6 Bahari indah 1(Bulu) Susilo   2,0 Ha   4,70 ton 108.000.000      74.610.000 

7 Buana karya (Blebak) Suud   1,0 Ha   3,50 ton   84.000.000      53.394.000 

8 Sido makmur (Teluk awur) Masyudi   2,0 Ha   3,60 ton   36.000.000    102.740.000 

9 Bahari indah 2 (Teluk awur) Bambang   4,0 Ha   4,84 ton 102.730.000      78.084.000 

10 Baruna 2 (Sekuro) Busro   2,0 Ha   7,20 ton 192.000.000      90.672.000 

Total  25,5 Ha 48,94 ton 850.830.000 1.036.333.000 

Sumber : Hasil Observasi 
1. Rata-rata produktivitas rumput laut 

=  ton/Ha 

2. Rata-rata pendapatan kelompok petani rumput laut 

=  
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Lampiran 10 

 

Perhitungan Payback Period  (SKB Husein Umar hlm 197) 

 

Rumus Payback period  

 

1. Bina Karya (Bandengan) Purbo 

PP =  0.67 tahun 

 

2. Pustaka Karya (Bandengan) Susilo 

PP =  

 

3. Bangun Karya (Bandengan) Baidi 

PP =  

 

4. Wahana Karya Samudra (Bondo) Hadi 

PP =  

 

5. Wahyu Alam (Bondo) Trio 

PP =  

 

6. Bahari Indah 1 (Bulu) Susilo 

PP =  

 

7. Buana Karya (Blebak) Suud 

PP =  

 

8. Sido Makmur (Teluk Awur) Masyudi 

PP =  

 

9. Bahari Indah 2 (Teluk Awur) Bambang 

PP =  

 

10. Baruna 2 (Sekuro) Busro 

PP =  
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Lampiran 11 

 

Perhitungan Benefit Cost Ratio/Profitability indeks(SKB Husein Umar hlm 201) 

 

Rumus Benefit Cost Ratio =  

 

1. Bina Karya (Bandengan) Purbo 

B/C=  

 

2. Pustaka Karya (Bandengan) Susilo 

B/C=  

 

3. Bangun Karya (Bandengan) Baidi 

B/C=  

 

4. Wahana Karya Samudra (Bondo) Hadi 

B/C=  

 

5. Wahyu Alam (Bondo) Trio 

B/C=  

 

6. Bahari Indah 1 (Bulu) Susilo 

B/C=  

 

7. Buana Karya (Blebak) Suud 

B/C=  

 

8. Sido Makmur (Teluk Awur) Masyudi 

B/C=  

 

9. Bahari Indah 2 (Teluk Awur) Bambang 

B/C=  

 

10. Baruna 2 (Sekuro) Busro 

B/C=  
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Lampiran 12 

 

Perhitungan Return On Investmen (ROI) 

 

Rumus Return of Investmen  

 

1. Bina Karya (Bandengan) Purbo 

ROI =   

 

2. Pustaka Karya (Bandengan) Susilo 

ROI =  

 

3. Bangun Karya (Bandengan) Baidi 

ROI =  

 

4. Wahana Karya Samudra (Bondo) Hadi 

ROI =  

 

5. Wahyu Alam (Bondo) Trio 

ROI =  

 

6. Bahari Indah 1 (Bulu) Susilo 

ROI = 0,55 

 

7. Buana Karya (Blebak) Suud 

ROI =  

 

8. Sido Makmur (Teluk Awur) Masyudi 

ROI =  

 

9. Bahari Indah 2 (Teluk Awur) Bambang 

ROI =  

 

10. Baruna 2 (Sekuro) Busro 

ROI =  
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Lampiran 13 

 

 

Tabel Payback Period, Return On Investmen, Benefit Cost Ratio 

No Nama kelompok 
Payback 

Period 

Return Of 

Investmen 

Benefit 

Cost Ratio  

1 Bina Karya (Bandengan) Purbo 0,67 1,4 1,7 

2 Pustaka Karya (Bandengan) Susilo 3,01 0.33 0.36 

3 Bangun Karya (Bandengan) Baidi 0,84 1,18 2,38 

4 Wahana Karya Samudra (Bondo) Hadi 0,79 1,27 2,42 

5 Wahyu Alam (Bondo) Trio 0,8 1,25 2,4 

6 Bahari Indah 1 (Bulu) Susilo 1,81 0,55 0,6 

7 Buana Karya (Blebak) Suud 1,82 0,55 0,55 

8 Sido Makmur (Teluk Awur) Masyudi 0,61 1,64 2,48 

9 Bahari Indah 2 (Teluk Awur) Bambang 2,2 0,45 0,66 

10 Baruna 2 (Sekuro) Busro 2,4 0,41 0,41 

Sumber : Hasil Observasi 
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Lampiran 14 

 

 

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

      
 

      Lokasi Budidaya Rumput Laut              Proses Perawatan Rumput Laut 
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    Proses Penjemuran Rumput Laut          Proses Pengambilan Data 

 

 

 

 

Lampiran 15 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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