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RINGKASAN 

Rumput laut merupakan salah satu komoditi budidaya laut yang menjadi 

unggulan Kabupaten Pangkep. Usaha budidaya rumput laut telah lama dilakukan 

oleh masyarakat di Kabupaten Pangkep yang tersebar di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau. Beberapa daerah yang intensif melakukan usaha budidaya rumput 

laut diantaranya Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri, 

Kecamatan Labakkang dan beberapa wilayah kecamatan yang ada di pulau-pulau 

seperti Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tupabbiring. 

Meskipun telah lama dilakukan, usaha budidaya rumput laut yang dikelola oleh 

masyarakat Kabupaten Pangkep masih mengalami beberapa kendala dan 

permasalahan sehingga hasil yang diperoleh oleh petani dari usaha rumput laut 

belum maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : faktor kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungan terkait dengan pengembangan 

usaha budidaya dan pemasaran rumput laut; faktor peluang dan tantangan yang 

dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan terkait dengan pengembangan usaha 

budidaya dan pemasaran rumput laut; dan strategi pengembangan usaha budidaya 

dan pemasaran rumput laut. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

salah satu kajian ilmiah yang mendukung pengembangan usaha budidaya dan 

pemasaran rumput laut di Kabupaten Pangkep dan menjadi acuan bagi Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait upaya pengembangan usahatani rumput laut di 

Kabupaten Pangkep sehingga rumput laut sebagai komoditi unggulan dapat 

dipertahankan baik dari aspek produksi maupun aspek pemasarannya. Dampak 

dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan usaha 

budidaya dan pemasaran rumput laut sehingga pendapatan dan kesejahteraan 

petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pangkep semakin meningkat. 

Penelitian dilaksanakan pada empat wilayah usaha budidaya rumput laut 

yang ada di Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Mandalle, 

Kecamatan Segeri dan Kecamatan Labakkang. Penelitian dilaksanakan selama 

enam bulan, yaitu bulan April sampai Oktober 2019. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode Focus Group 

Discussion (FGD), survey lapangan dengan cara observasi dan wawancara 

terstruktur, dan studi literatur. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah 

seluruh petani rumput laut yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

khususnya Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan 

Kecamatan Labakkang. Penentuan sampel atau responden penelitian dilakukan 

menggunakan teknik pendekatan informan kunci (Key Informant Approach). Data 

hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk menentukan 

strategi tata kelola budidaya dan pemasaran komoditi rumput laut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha 

budidaya, pemasaran, dan pengolahan rumput laut adalah strategi yang 
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memanfaatkan faktor peluang untuk mengatasi faktor kelemahan (strategi WO). 

Prioritas strategi pengembangan pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan 

pemasaran rumput laut di Kabupaten Pangkep secara berurutan peningkatkan 

bimbingan teknis dan pendampingan oleh penyuluh pada kegiatan budidaya, 

pengolahan dan pemasaran rumput laut (Skor 6,26); penguatan 

kelembagaan/kelompok petani pembudidaya rumput laut sebagai upaya 

peningkatan teknik budidaya dan stabilitas harga (Skor 5,89); pembentukan usaha 

produksi “bibit sebar” hasil kaidah seleksi secara konsisten dan 

berkesinambungan di setiap kawasan/zona budidaya (Skor 5,58); Pengembangan 

usaha pengolahan rumput laut untuk skala industri rumah tangga melalui 

pendampingan dan kerjasama instansi terkait (Pemda, Perguruan tinggi, 

Masyarakat, Pengusaha dan Media) (Skor 5,42); kajian dan penetapan musim 

tanam sepanjang tahun sesuai karakter perairan dan musim di setiap zona 

budidaya (Skor 5,20). 

 

Kata kunci:  budidaya rumput laut, kabupaten Pangkep, pemasaran rumput laut, 

tatakelola 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

wilayah perairan dan garis pantai yang panjang di Sulawesi Selatan. Kabupaten 

Pangkep dicirikan oleh wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya 

dengan perbandingan 1 berbanding 17.  Kabupaten Pangkep memiliki 117 pulau 

dan hanya 80 diantaranya yang berpenghuni. Luas wilayah perairan Kabupaten 

Pangkep sekitar 264.15 km
2
 dengan garis pantai sekitar 250 km (BPS, 2018; 

Dirjen PRL KKP, 2019; DKP Kab. Pangkep, 2011). Potensi wilayah ini 

menjadikan Kabupaten Pangkep menjadi salah satu wilayah pengembangan 

budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan.  

Rumput laut merupakan salah satu komoditi budidaya laut yang menjadi 

unggulan Kabupaten Pangkep. Rumput laut merupakan komoditas penting untuk 

menopang tingkat perekonomian masyarakat. Usahatani rumput laut banyak 

diminati masyarakat dengan pertimbangan teknologi budidaya yang mudah, 

waktu pemeliharaan relatif singkat, dan pasar yang cukup tersedia, serta harga 

yang kompetitif. 

Usaha budidaya rumput laut telah lama dilakukan oleh masyarakat di 

Kabupaten Pangkep yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau. Beberapa 

daerah yang intensif melakukan usaha budidaya rumput laut diantaranya 

Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Mandalle dan beberapa wilayah kecamatan yang 

ada di pulau-pulau seperti Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang 

Tupabbiring. 
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Meskipun telah lama dilakukan, usaha budidaya rumput laut yang dikelola 

oleh masyarakat Kabupaten Pangkep masih mengalami beberapa kendala dan 

permasalahan sehingga hasil yang diperoleh oleh petani dari usaha rumput laut 

belum maksimal. Data produksi rumput laut Kabupaten Pangkep pada tahun 2017 

sebesar 280 ribu ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 304 ribu ton (KKP, 

2019). Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh petani rumput laut 

dalam mengelola usahanya diantaranya; kesesuaian lahan budidaya, serangan 

hama dan penyakit rumput laut, kurangnya ketersediaan bibit rumput laut yang 

unggul, kesesuaian pola tanam dengan kondisi cuaca di Kabupaten Pangkep 

belum banyak diterapkan oleh petani dalam usaha budidayanya, teknologi panen 

dan pascapanen yang belum dipahami dan diterapkan dengan baik oleh petani, 

kurangnya industri pengolahan rumput laut skala UKM, pasar rumput laut 

dikuasai oleh pedagang besar dan pedagang pengumpul sehingga harga di tingkat 

petani menjadi rendah, harga rumput laut sangat fluktuatif sehingga harga menjadi 

tidak stabil di tingkat petani.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang tatakelola budidaya dan pemasaran rumput laut yang menjadi salah satu 

komoditi unggulan Kabupaten Pangkep. Penelitian ini akan mengungkapkan 

permasalahan-permasalahan yang nyata dialami oleh petani rumput laut dan 

mendesak untuk diselesaikan sehingga akan diperoleh strategi pengelolaan usaha 

budidaya dan pemasaran rumput laut di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini 

diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

terkait dalam memperbaiki dan mengembangkan usaha tani rumput laut di 

Kabupaten Pangkep. 
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1.2. Permasalahan Penelitian 

Usaha budidaya rumput laut telah menjadi salah satu mata pencaharian 

utama bagi beberapa masyarakat yang ada disekitar wilayah pesesir dan pulau-

pulau Kabupaten Pangkep. Namun demikian, sampai saat ini masih ditemui 

beberapa kendala dan permasalahan usaha rumput laut baik dari sisi budidaya dan 

pascapanen, maupun pemasarannya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

a) Bagaimana faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat 

dan lingkungan yang mendukung pengembangan usaha budidaya dan 

pemasaran rumput laut sebagai komoditi unggulan Kabupaten Pangkep. 

b) Bagaimana faktor peluang dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat 

dan lingkungan yang mendukung pengembangan usaha budidaya dan 

pemasaran rumput laut sebagai komoditi unggulan Kabupatan Pangkep. 

c) Bagaimana strategi pengembangan usaha budidaya dan pemasaran rumput 

laut sebagai komoditi unggulan Kabupatan Pangkep. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : 

a) Faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh oleh masyarakat dan 

lingkungan terkait dengan pengembangan usaha budidaya dan pemasaran 

rumput laut. 

b) Faktor peluang dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan 

lingkungan terkait dengan pengembangan usaha budidaya dan pemasaran 

rumput laut. 
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c) Strategi pengembangan usaha budidaya dan pemasaran rumput laut. 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu kajian 

ilmiah yang mendukung pengembangan usaha budidaya dan pemasaran rumput 

laut di Kabupaten Pangkep dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) terkait upaya pengembangan usahatani rumput laut di Kabupaten Pangkep 

sehingga rumput laut sebagai komoditi unggulan dapat dipertahankan baik dari 

aspek produksi maupun aspek pemasarannya.  

Dampak dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki 

pengelolaan usaha budidaya dan pemasaran rumput laut sehingga pendapatan dan 

kesejahteraan petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pangkep semakin 

meningkat. 

 

1.4. Luaran Penelitian 

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

rekomendasi kebijakan tatakelola budidaya dan pemasaran rumput laut sebagai 

komoditi unggulan di Kabupaten Pangkep. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Budidaya Rumput Laut 

Eucheuma cottonii atau Kappaphycus alvarezii, Eucheuma spinosum dan 

Eucheuma denticulatum, telah banyak dibudidayakan di perairan Indonesia 

dengan menggunakan berbagai jenis metode budidaya, di antaranya metode lepas 

dasar, rakit apung, rawai (long line), dan metode jalur (Parenrengi et al., 2011). 

Lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut adalah lahan pasang 

surut. Aktivitas budidaya rumput laut ini sangat bergantung pada kondisi iklim 

dan kualitas perairan yang berhubungan dengan pola musim tanam (Radiarta et 

al., 2014). 

Perencanaan dan pengelolaan sumberdaya lahan untuk kegiatan budidaya 

perikanan termasuk budidaya rumput laut harus didukung oleh ketersediaan data 

dan informasi tentang kesesuaian lahan untuk komoditas unggulan yang akurat 

dan terbaru (up to date). Kajian kesesuaian lahan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa faktor penting di antaranya lingkungan perairan 

(parameter fisika, kimia, dan biologi), sosial-ekonomi, dan infrastruktur (fasilitas 

penunjang). Ketersediaan data potensi ini dapat membantu pengambil keputusan 

dalam rangka memanfaatkan dan menghindari (meminimalkan) konflik 

kepentingan, serta menghindari penurunan kualitas lingkungan demi 

keberlanjutan usaha budidaya laut (GESAMP, 2001). 

Untuk mendapatkan produksi yang optimal dan berkelanjutan pada usaha 

budidaya rumput laut maka perlu dilakukan pengelolaan penataan lahan dengan 

pengaturan proporsi pemanfaatan lahan dari garis pantai (Asni, 2015). 
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Keberhasilan produksi rumput laut dapat dicapai dengan mengoptimalkan 

faktor-faktor pendukung dalam budidaya rumput laut. Faktor-faktor pendukung 

tersebut antara lain pemilihan lokasi budidaya yang tepat, penggunaan jenis 

rumput laut yang bermutu baik, teknik atau metode budidaya yang tepat, serta 

teknik panen dan pasca panen (Serdiati & Widiastuti, 2010). 

Selain itu, pola musim tanam sangat diperlukan guna mendukung 

keberlanjutan usaha budidaya rumput laut. Sejauh ini, penyusunan kalender 

musim tanam umumnya disusun dengan memperhatikan musim ice-ice, musim 

hujan, musim kemarau, musim gulma (lumut), dan pertumbuhan kerdil 

(Parenrengi et al., 2011). 

Rata-rata petani rumput laut memiliki keterbatasan pengetahuan tentang 

metode budidaya rumput laut. Para petani rumput laut lebih banyak hanya 

mengandalkan pengalaman yang telah dilakukan, kemudian diikuti oleh petani 

rumput laut lainnya dan seterusnya. Selain metode budidaya, para petani rumput 

laut memiliki keterbatasan dalam hal manajemen usaha rumput laut (Patang dan 

Yunarti, 2013). 

Kegiatan budidaya rumput laut secara besar-besaran di Kabupaten 

Pangkep telah lama dilakukan, namun usaha budidaya rumput laut di beberapa 

pula terhenti karena munculnya penyakit yang menyerang rumput laut yang 

mereka tanam (Ditjend PRL KKP, 2019). 

Metode budidaya rumput laut jenis K. alvarezii di Kabupaten Pangkep 

yang sangat cocok dan umum digunakan oleh petani rumput laut adalah metode 

long line yaitu tali panjang yang dibentangkan yang tediri dari beberapa tahapan 

di mulai dari persiapan lahan dan bibit selama 5-7 hari, penanaman bibit selama 2-
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3 hari, pemeliharaan dilakukan tiga kali dalam seminggu, pemanenan setelah 45 

hari dan pengeringan atau penjemuran rumput laut selama 3 hari tergantung terik 

matahari (Asriany, 2014).  

Hasil penelitian Patang dan Yunarti (2013) menunjukkan bahwa budidaya 

rumput laut di perairan Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dengan 

menggunakan metode bentangan memiliki produksi lebih tinggi dibandingkan 

dengan metode rakit. Hal ini diduga disebabkan karena pada metode bentangan 

aspek lingkungan terutama arus dan gelombang relatif lebih baik dibandingkan 

metode rakit. 

Hasil penelitian Heriansah dan Fathuddin (2014) telah melaporkan bahwa 

kondisi perairan Pulau Saugi, Pulau Sabutung, Pulau Salemo, Pulau Sagara, dan 

Pulau Sabangko yang merupakan wilayah Kabupaten Pangkep berada pada 

tingkat yang “cukup sesuai” untuk budidaya rumput laut. Secara sosial ekonomi, 

budidaya rumput laut tersebut dapat dikembangkan oleh nelayan dengan 

mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. 

 

2.2. Pemasaran Rumput Laut 

Bauran pemasaran rumput laut tidak menguntungkan petani rumput laut, 

keuntungan terbesar diperoleh para pedagang. Strategi pemasaran yang dapat 

dilakukan oleh petani rumput laut yaitu: melakukan kemitraan langsung dengan 

industri pengolahan dan eksportir, menata distribusi pemasaran yang 

menguntungkan semua pelaku pasar, meningkatlan kualitas produk sesuai standar 

pasar, melakukan promosi produk rumput laut, fokus dengan pasar yang sudah 

ada, serta memperluas jaringan pasar baru, membentuk kelompok untuk 
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meningkatkan posisi tawar dalam memasarkan produk rumput laut, dan lebih 

proaktif mencari informasi pasar (Syahrir, 2017). 

Pemasaran rumput laut di Desa Mandalle Kec. Mandalle Kabupaten 

Pangkep mulai dari petani sampai dieskpor melalui dua saluran. Saluran pertama 

yaitu petani menjual kepada pedagang pengumpul, selanjutnya melalui pedagang 

besar dan terakhir disalurkan kepada pengusaha ekspor. Saluran kedua yaitu 

petani menjual kepada pedagang pengumpul dan pedagang pengumpul langsung 

menjual kepada pengusaha ekspor di Makassar tanpa melalui pedagang besar 

(Harifuddin et al., 2011). 

Rumput laut K. alvarezii umumnya dipasarkan dalam bentuk kering dan 

dijual kepada pedagang pengumpul. Usahatani rumput laut K. alvarezii untuk 100 

bentangan secara finansial menguntungkan dan layak untuk dikembangkan 

sebagai kegiatan usaha perikanan (Asriany, 2014). 

Pemasaran komoditi rumput laut di Kabupaten Pangkep memiliki rantai 

yang cukup panjang. Pedagang pengumpul kecil dan besar memiliki peranan yang 

penting dalam rantai pemasaran tersebut, namun mereka tidak memberikan proses 

nilai tambah yang signifikan pada produk tersebut. Pedagang pengumpul hanya 

mendistribusikan rumput laut dari lokasi budidaya ke pedagang eksportir. 

Pembudidaya tidak memiliki akses selain kepada pedagang pengumpul tersebut 

sehingga mereka tidak memiliki posisi tawar dalam penetapan harga (Yulisti et 

al., 2011). Selanjutnya dinyatakan bahwa pelaku usaha yang memiliki posisi 

tawar paling kuat dalam rantai pemasaran rumput laut di Kabupaten Pangkep 

adalah pedagang eksportir, sedangkan yang paling lemah adalah pembudidaya 

rumput laut.  
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Peningkatan rantai nilai komoditi rumput laut dapat dilakukan dengan 

cara; mengoptimalkan produksi rumput laut, mengembangkan produksi bibit 

rumput laut, meningkatkan kualitas rumput laut, memperkuat manajemen usaha 

budidaya rumput laut, mengkonversi produk rumput di tingkat pembudidaya dari 

produk kering menjadi produk olahan (ATC dan SRC) untuk diekspor, 

membentuk kluster rumput laut yang diinisiasi dari pembudidaya, dan 

meningkatkan edukasi pada masyarakat tentang fungsi rumput laut baik sebagai 

bahan pangan maupun non pangan serta mengembangkan strategi bisnis olahan 

rumput laut (Yulisti et al., 2011). 

 

2.3. Pengolahan Rumput Laut 

 

Rumput laut kaya akan serat makanan, vitamin, dan mineral, serta asam 

lemak tak jenuh ganda rantai panjang. Selain itu rumput laut memiliki kandungan 

kalori yang rendah dan sejumlah nutrisi serta kaya akan iodium, sehingga 

konsumsi rumput laut yang cukup bermanfaat bagi kesehatan. Rumput laut nori 

(Porphyra), wakame (Undaria), and kombu (Laminaria) merupakan bahan 

makanan populer di negara-negara Asia seperti Taiwan, Cina, Jepang, dan Korea 

(Yeh et al., 2014). 

Rumput laut jenis Eucheuma cottonii atau K. alvarezii secara umum telah 

banyak dipergunakan dalam skala industri antara lain untuk bahan baku obat-

obatan, bahan baku kosmetik, bahan baku makanan kesehatan, bahan baku produk 

makanan olahan (Sutomo, 2006). 

Peningkatan nilai tambah rumput laut dapat dilakukan dengan diversifikasi 

olahan rumput laut menggunakan teknologi dan peralatan sederhana. beberapa 

teknologi pengolahan yang telah dikembangkan diantaranya pengolahan manisan 
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rumput laut, selai, sirup, jeli jus. Teknologi pengolahan aneka produk rumput laut 

dapat dilakukan dalam skala rumah tangga atau industri kecil (Murdinah, 2011). 

Industri pengolahan rumput laut di Indonesia merupakan salah satu jenis 

agroindustri penting untuk dikembangkan karena memiliki potensi sumber daya 

alam dan bahan baku yang cukup besar, tersedianya sumber daya manusia, serta 

teknologi dan peluang pasar yang sangat potensial baik di dalam negeri maupun 

ekspor (Hambali et al., 2004).  

Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan subtitusi dalam 

pengembangan produk sumber iodium antara lain berupa kelompok produk 

makanan selingan/jajanan (snack), kelompok produk lauk-pauk, dan kelompok 

produk sayur-sayuran (Anggadireja, 2011). 

Produk camilan (snack) tergolong jenis makanan sekunder. Faktor-faktor 

yang menentukan tingginya minat konsumen terhadap produk camilan antara lain; 

varian rasa,  teksturnya  yang  renyah,  harga  yang variatif,  kemasan  yang  

menarik, masa simpannya yang cukup  lama dan jenis ataupun bentuk yang    

beraneka ragam. Tingginya minat konsumen terhadap produk camilan ini, 

menjadikan produk tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dalam bentuk 

usaha skala industri kecil dan menengah (Agusta et al., 2017). 

Beberapa teknologi pengolahan rumput laut dalam bentuk snack yang 

telah dikembangkan antara lain; biskuit (Kesuma et al., 2015), chips rumput laut 

(Syamsuar dan Ghaffar, 2013), nori rumput laut (Lalopua, 2018), roti tinggi serat 

(Anggraini, 2018) dan lain-lain. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian akan dilaksanakan pada empat wilayah usaha budidaya rumput 

laut yang ada di Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Ma’rang, Kecamatan 

Mandalle, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Labakkang. Penelitian dilaksanakan 

selama enam bulan, yaitu bulan April sampai Oktober 2019. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan menggunakan beberapa metode yaitu: 

a) Focus Group Discussion (FGD) yaitu pengumpulan data oleh tim peneliti 

melalui diskusi terfokus dengan melibatkan OPD terkait (Dinas Kelautan 

dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) penyuluh perikanan dan 

stakeholder lainnya. 

b) Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung oleh tim peneliti terhadap permasalahan dan kendala yang 

dihadapi oleh petani rumput laut di lapangan. 

c) Wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab 

dengan petani rumput laut menggunakan kuisioner. 

d) Studi literatur yaitu pengumpulan data melalui literatur yang terkait hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah seluruh petani rumput 

laut yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan khususnya Kecamatan 
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Ma’rang, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Labakkang. 

Penentuan sampel atau responden penelitian dilakukan secara purposive sampling 

(Tongco, 2007) . Kriteria responden adalah petani rumput laut yang terlibat 

langsung dalam kegiatan budidaya dan pemasaran rumput laut. Jumlah responden 

yang diwawancarai pada penelitian ini adalah 45 petani rumput laut. 

 

3.4. Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk 

menentukan strategi tata kelola budidaya dan pemasaran komoditi rumput laut. 

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi; identifikasi masing-

masing variable SWOT, perumusan strategi alternatif menggunakan matriks 

SWOT, dan perumusan quantitative strategy planning matrix (QSPM) untuk 

pengambilan keputusan strategi yang terpilih. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Kondisi Perairan Kabupaten Pangkep 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Balitbangda Kab. Pangkep 

kerjasama dengan LP2M Unhas Tahun 2017 pada 5 (lima) kecamatan di wilayah 

pesisir Kabupaten Pangkep yaitu Bungoro, Labakkang, Mandalle, Ma’rang dan 

Pangkajene menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk kegiatan budidaya 

rumput laut di Kabupaten Pangkep berada pada tingkatan”sesuai” seluas 81.448 

ha (Balitbangda Kab. Pangkep, 2017).  Kondisi fisik dan kimia perairan di lima 

Kecamatan Kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kondisi Fisik dan Kimia Perairan Kabupaten Pangkep 

Parameter Nilai 

Salinitas 28,60 – 34,51 ppt 

Suhu 27,80 – 30,05 °C 

Derajat Keasaman (pH) 6,98 – 7,04 

Dissolved Oxygen (DO) 4,44 – 5,03 ppm 

Nitrat 0,07 – 0,90 ppm 

Fosfat 0,06 – 0,82 ppm 

Kekeruhan 0,18 – 6,06 NTU 

 

Kondisi perairan di Kabupaten Pangkep dipengaruhi oleh musim, dimana 

pada musim kemarau kondisi suhu, salinitas, derajat keasaman, dan kecerahan 

perairan cenderung meningkat. Hasil penelitian Saleh et al. (2016) tentang kondisi 

perairan budidaya rumput laut Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep disajikan 

pada Tabel 2. Kondisi perairan yang cukup bervariasi berdasarkan musim tanam 

ini, hendaknya diantisipasi oleh petani rumput laut dengan menyesuaikan jenis 

atau strain rumput laut yang sesuai dengan kondisi perairan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petani rumput laut diketahui bahwa jenis rumput laut yang 
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ditanam sebagian petani rumput telah menyesuaikan dengan jenis atau strain 

rumput laut, dimana pada musim hujan petani rumput laut menanam jenis 

K.alvarezii dan pada musim kemarau mereka menanam rumput laut jenis 

Eucheuma spinosum (SP) dan Galaxaura filamentosa (sakul). Hal ini disebabkan 

karena kedua jenis rumput laut tersebut tahan terhadap cuaca ekstrim dan tahan 

penyakit. 

Tabel 2.  Kondisi Fisik dan Kimia Perairan Kecamatan Mandalle Kabupaten 

Pangkep 

 

Parameter 

Periode Penanaman 

April-Juli Agustus-Nopember 

Salinitas 30 – 35 ppm 37 – 45 ppm 

Suhu 26 – 35 °C 35 – 38 °C 

Derajat Keasaman (pH) 7,2 – 7,7  7,4 – 7,8  

Nitrat 7x10
-5

 – 7x10
-4

 mg/L 7x10
-5

 – 7x10
-4

 mg/L 

Fosfat 7,8x10
-4

 – 3,4x10
-3

 mg/L 7x10
-4

 – 8,4x10
-4

 mg/L 

Kecerahan 60 – 70 cm 63 – 72 cm 

Kecepatan arus 0,025 – 0,054 m/detik 0,045 – 0,061 m/detik 

Tekstur substrat dasar Lumpur berpasir 

Kedalaman Surut: 1,5 m dan Pasang :3,7 m 

 

 

4.2. Kondisi Petani Rumput Laut 

Petani rumput laut sebagai responden dalam penelitian ini memiliki umur 

berkisar 22 sampai 69 tahun dengan umur yang terbanyak berada pada kisaran 30 

sampai 50 tahun (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa umumnya petani 

rumput laut memiliki usia produktif sehingga peluang untuk mengembangkan 

usaha budidaya rumput lautnya masih terbuka. 
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Gambar 1. Kondisi usia petani rumput laut 

 

Tingkat pendidikan merupakan indikasi kemampuan pengetahuan dan 

tingkat adopsi inovasi teknologi dalam melakukan kegiatan usaha tani. Petani 

rumput laut yang ada di Kabupaten Pangkep umumnya memiliki tingkat 

pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan 

sumber daya yang mengelola usaha budidaya rumput laut terutama dari sisi 

manajemen dan pengusaan teknologi baru dalam budidaya rumput laut. Sebaran 

tingkat pendidikan petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pangkep disajikan 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kondisi tingkat pendidikan petani rumput laut 

 

Dalam melakukan usaha tani rumput laut, petani rumput laut umumnya 

melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. Berdasarkan data jumlah 

tanggungan petani rumput laut, menunjukkan bahwa jumlah tanggungan petani 

rumput laut terbanyak adalah 7 orang dengan rata-rata memiliki tanggungan 

sebanyak 3 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja dari anggota 

keluarga cukup tersedia untuk membantu petani rumput laut mengelola usahanya.  

Usaha budidaya rumput laut belum seluruhnya dijadikan sebagai pekerjaan 

utama oleh para petani yang mengelola usaha tersebut, sebagian petani yang 

mengelola usaha budidaya rumput laut memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan 

dan petani tambak ikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa 

pengelola usaha budidaya rumput laut yang menggantungkan sumber utama 

pendapatan keluarga dari usaha selaian budidaya rumput laut. Kondisi petani 

rumput laut yang menjadikan usaha budidaya rumput laut sebagai pekerjaan 

sampingan menjadikan mereka tidak terlalu fokus dalam mengelola usaha 

tersebut, sehingga hasil yang diharapkan dari usaha budidaya rumput laut belum 
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maksimal. Proporsi pekerjaan utama responden pengelola usaha budidaya rumput 

laut disajikan pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Proporsi pekerjaan utama pengelola usaha budidaya rumput laut 

 

Pengalaman bertani atau mengelola suatu kegiatan usaha sangat 

menentukan keberhasilan dalam pengelolaan suatu usaha. Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata petani yang mengelola usaha budidaya rumput laut 

memiliki pengalaman 5-10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani sudah 

memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha budidaya rumput laut 

sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usahanya 

sudah dapat diatasi.  
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Gambar 4. Pengalaman bertani petani rumput laut 

 

 

4.3. Keadaan Umum Usaha Budidaya Rumput Laut 

4.3.1. Daya dukung lahan dan kondisi perairan 

 

Keberhasilan usaha budidaya rumput laut jenis Kappaphycus atau 

Eucheuma sangat ditentukan oleh daya dukung lahan dan kondisi perairan. Lahan 

yang dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut adalah lahan pasang surut. 

Aktivitas budidaya rumput laut ini sangat bergantung pada kondisi iklim dan 

kualitas perairan yang berhubungan dengan pola musim tanam (Radiarta et al., 

2014). Kesesuaian lahan budidaya rumput laut ditentukan oleh beberapa faktor 

penting di antaranya lingkungan perairan (parameter fisika, kimia, dan biologi), 

sosial-ekonomi, dan infrastruktur (fasilitas penunjang). Penentuan kesesuaian 

lahan budidaya akan menghindari (meminimalkan) konflik kepentingan, dan 

menghindari penurunan kualitas lingkungan demi keberlanjutan usaha budidaya 

laut (GESAMP, 2001). 
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Kabupaten Pangkep khususnya sepanjang wilayah pesisir mulai 

Kecamatan Labakkang sampai Kecamatan Mandalle dan wilayah pesisir di 

beberapa pulau memiliki lahan yang sesuai untuk kegiatan budidaya rumput laut. 

Daya dukung lahan ini ditunjang oleh adanya pulau-pulau yang menghalangi 

wilayah pesisir daratan, dan adanya terumbu karang yang melindungi wilayah 

pesisir yang ada di pulau. Puslitbangkan (1991) telah melaporkan bahwa untuk 

menghindari kerusakan fisik sarana budidaya dan rumput laut yang dibudidayakan 

dari pengaruh angin topan dan ombak yang kuat, maka diperlukan lokasi budidaya 

rumput laut yang terlindung dari hempasan ombak seperti lokasi pesisir yang 

terlindung dari terumbu karang dan pulau di depannya. Hasil penelitian Heriansah 

dan Fathuddin (2014) telah melaporkan bahwa kondisi perairan Pulau Saugi, 

Pulau Sabutung, Pulau Salemo, Pulau Sagara, dan Pulau Sabangko yang 

merupakan wilayah Kabupaten Pangkep berada pada tingkat yang “cukup sesuai” 

untuk budidaya rumput laut.  

Letak lokasi budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Pangkep yang 

jauh dari muara sungai besar juga mendukung pertumbuhan rumput laut yang 

dibudidayakan. Rumput laut tumbuh baik pada salinitas yang tinggi. Penurunan 

salinitas akibat air tawar yang masuk ke perairan pantai akan menyebabkan 

pertumbuhan rumput laut menjadi tidak normal. Salinitas yang dianjurkan untuk 

budidaya rumput laut jenis Kappaphycus atau Eucheuma adalah 28-35 ppt. Oleh 

karena itu lokasi budidaya rumput laut dianjurkan berada pada perairan pantai 

yang jauh dari mulur sungai (Ditjenkan Budidaya, 2005). 

Kondisi dasar perairan juga menentukan pertumbuhan rumput laut. 

Menurut Ditjenkan Budidaya (2005) bahwa kondisi dasar perairan yang paling 
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baik untuk pertumbuhan Kappaphycus yang stabil adalah terdiri dari patahan 

karang mati (pecahan karang) dan pasir kasar, serta bebas dari lumpur dengan 

gerakan air atau arus yang cukup dengan kisaran 20-40 cm/detik. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka beberapa wilayah di pesisir pantai Kabupaten Pangkep 

terutama yang ada di pulau-pulau sangat sesuai untuk dijadikan lokasi budidaya 

rumput laut. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan petani rumput laut 

menunjukkan bahwa kondisi dasar perairan berpengaruh terhadao kualitas rumput 

laut yang dihasilkan, dimana rumput laut yang dibudidayakan pada perairan yang 

sedikit berlumpur (wilayah pesisir daratan) memiliki mutu yang kurang baik 

dibandingkan perairan yang berpasir (wilayah pesisir pulau). Hal ini disebabkan 

karena lumpur pada dasar perairan akan melekat pada rumput laut yang 

dibudidayakan.  

 

4.3.2. Luas Lahan dan Jumlah Bentangan Rumput Laut 

Luas lahan yang dikuasi oleh petani rumput laut sangat menentukan 

jumlah bentangan rumput laut yang dikelola oleh petani. Sehingga luas lahan akan 

mempengaruhi jumlah produksi rumput laut yang dibudidayakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa luas yang dikelola oleh petani untuk kegiatan budidaya 

rumput laut sangat bervariasi yaitu berkisar 0,2 sampai 4 hektar dengan rata-rata 

1,2 hektar.  

Penguasaan lahan budidaya rumput laut oleh petani hanya bersifat hak 

pakai secara de facto, sehingga rawan terjadi konflik sosial dalam penguasaan 

lahan. Namun demikian hasil observasi dan wawancara pada lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa konflik antar petani dalam penguasaan lahan jarang terjadi, 

hal ini dibuktikan dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa tidak 
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mengalami kendala dalam pengusaan lahan.  Tidak adanya kendala dalam 

penguasaan lahan budidaya rumput laut di wilayah penelitian ini disebabkan 

karena adanya saling pengertian antar petani dan keinginan untuk maju bersama 

dalam pengelolan budidaya rumput laut.  Selain itu , lahan yang dikuasai oleh 

petani juga tidak dapat dijadikan agunan dalam pengajuan kredit modal usaha, 

sehingga petani rumput laut sulit untuk mengembangkan usahanya. 

 Variasi penguasaan lahan ini secara signifikan mempengaruhi jumlah 

bentangan rumput laut yang dikelola oleh petani, dimana jumlah bentangan juga 

cukup bervariasi yaitu berkisar 50 sampai 1000 bentangan per petani dengan rata-

rata 400 bentangan. Panjang setiap tali bentangan budidaya rumput laut rata-rata 

25 m, dengan jarak antar tali bentangan rata-rata 1 m. Berdasarkan rata-rata 

jumlah tali bentangan rumput laut yang dikelola oleh petani menunjukkan bahwa 

usaha budidaya rumput laut secara finansial menguntungkan dan layak untuk 

dikembangkan. Asriany (2014) telah melaporkan bahwa usahatani rumput laut K. 

alvarezii untuk 100 bentangan secara finansial menguntungkan dan layak untuk 

dikembangkan sebagai kegiatan usaha perikanan. 

 

4.3.3. Jenis dan Sumber Bibit Rumput Laut 

 

Bibit rumput laut yang dibudidayakan sangat menentukan jumlah produksi 

rumput laut yang dikelola. Saat ini telah banyak dikembangkan bibit unggul 

rumput laut hasil seleksi/perbaikan mutu bibit dan hasil kultur jaringan. hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 38% petani tidak menggunakan 

bibit hasil seleksi/perbaikan mutu bibit (Gambar 5). Hal ini dapat menurunkan 

jumlah produksi hasil budidaya rumput laut.  
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Ketersediaan bibit juga masih merupakan kendala yang dihadapi oleh 

petani rumput laut dalam mengelola usaha taninya. Hal ini disebabkan karena 

pada saat musim tanam rumput terkadang bibit kurang tersedia. Selain itu sumber 

bibit rumput laut yang unggul terdapat pada lokasi di luar Kabupaten Pangkep, 

sehingga memerlukan biaya transportasi yang berdampak pada peningkatan biaya 

operasional. Kendala penyediaan bibit rumput laut ini juga disebabkan karena 

program kebun bibit unggul rumput laut tidak berjalan secara kontinyu. 

Program pengembangan bibit rumput laut dengan teknologi kultur jaringan 

masih belum tersedia di Kabupaten Pangkep. Hal ini terkendala oleh ketersediaan 

sarana dan prasarana yang mendukung program tersebut. Padahal informasi dari 

hasil FGD menunjukkan bahwa terdapat bibit unggul rumput laut yang terdapat di 

wilayah perairan pulau Kabupaten Pangkep yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan menjadi rumput laut unggul spesifik varietas Pangkep.  

 

 
 

Gambar 5. Jenis bibit yang digunakan oleh petani rumput laut 
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Bibit rumput laut yang digunakan oleh petani berasal dari berbagai sumber 

yaitu: bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan, dibeli dari sesama petani, dibibitkan 

sendiri, dan dibeli dari penyedia bibit melalui pedagang pengumpul. Dari berbagai 

sumber tersebut petani rumput laut masih lebih banyak menggunakan bibit yang 

dibeli dari sesama petani (Gambar 6). Selain itu petani rumput laut mengusahakan 

bibit sendiri dengan cara memilih hasil panen yang terbaik untuk dijadikan bibit, 

hal ini dilakukan jika rumput laut yang dibudidayakan memiliki pertumbuhan 

yang baik. Jika pertumbuhan rumput laut yang dibibitkan sendiri sudah menurun 

produksinya maka petani mencari bibit baru untuk dibudidayakan. Pergantian 

bibit umumnya dilakukan setelah 5 kali periode pemeliharaan. 

Untuk menyediakan bibit rumput laut, petani rumput laut memerlukan 

biaya yang cukup tinggi yaitu berkisar Rp. 2.500.000 sampai Rp. 10.000.000 

dengan rata-rata Rp. 5.000.000. Besarnya biaya bibit ini tergantung pada jumlah 

bentangan rumput laut yang dikelola oleh petani. Oleh karena besarnya biaya bibit 

yang harus dikeluarkan oleh petani, maka beberapa petani rumput laut memilih 

membeli bibit dari pedagang pengumpul dengan sistem pembayaran dilakukan 

pada saat petani melakukan panen. Hal ini merupakan kerjasama yang saling 

menguntungkan, dimana petani terbantu melalui pembiayaan, sementara di sisi 

lain pedagang pengumpul mempunyai jaminan untuk memperoleh rumput laut 

kering hasil panen petani rumput laut.  
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Gambar 6. Sumber bibit rumput laut 

 

4.3.4. Sarana/Prasarana Budidaya Rumput Laut 

 

Faktor pendukung utama kegiatan usaha budidaya rumput laut adalah 

ketersediaan sarana dan prasarana budidaya rumput laut. Sarana dan prasarana 

yang diperlukan untuk kegiatan budidaya rumput laut terdiri dari; perahu, mesin, 

tali bentangan, tali pengikat, pelampung, dan jangkar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana budidaya rumput laut pada 

lokasi penelitian cukup tersedia. Ketersediaan sarana dan prasarana ini didukung 

oleh adanya bantuan dari pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pangkep. Beberapa petani rumput laut telah memperoleh bantuan dari 

pemerintah berupa perahu, mesin, dan tali bentangan. 

 

4.3.5. Masa Pemeliharaan dan Permasalahan Budidaya Rumput Laut 

Rumput laut yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Pangkep 

dipelihara dalam jangka waktu 30-45 hari, dengan rata-rata masa pemeliharaan 

adalah 40 hari. Berdasarkan data pemeliharaan ini menunjukkan bahwa petani 

telah sadar akan pentingnya memelihara rumput laut sampai pada kondisi optimal, 
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dimana masa pemeliharaan rumput laut jenis K. alvarezii yang terbaik adalah 45 

hari untuk mendapatkan kandungan karagenan yang tinggi. 

Selama pemeliharaan, petani melakukan pengontrolan terhadap rumput 

laut yang dibudidayakan untuk menjamin pertumbuhan rumput laut berjalan 

normal dan memantau adanya serangan hama dan penyakit pada rumput laut 

tersebut. Waktu kontrol pemeliharaan umumnya dilakukan setiap 2-3 hari. 

Asriany (2014) telah melaporkan bahwa petani rumput laut di Desa Mandalle 

melakukan pengontrolan pemeliharaan tiga kali dalam seminggu dan pemanenan 

dilakukan setelah 45 hari masa pemeliharaan. 

Serangan hama dan penyakit rumput laut yang dipelihara oleh petani di 

Kabupaten Pangkep masih ditemui di beberapa tempat. Hama yang banyak 

menyerang rumput laut antara lain; ikan baronang, lumut, tiram dan jenis kerang-

kerang kecil. Sedangkan penyakit rumput laut yang masih sering terjadi adalah 

ice-ice. Tindakan yang diambil oleh petani jika terjadi serangan hama dan 

penyakit adalah panen dipercepat jika rumput laut sudah layak panen meskipun 

belum mencapai masa pemeliharaan yang baik. Namun jika rumput laut tidak 

layak untuk dipanen, maka petani hanya melakukan penggantian bibit yang baru. 

Selain hama dan penyakit yang menyerang, beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh petani selama masa pemeliharaan adalah turunnya salinitas air 

karena curah hujan tinggi, angin kencang, arus yang kuat, ombak besar, lumpur 

dan plastik. Jika pada rumput laut yang dibudidayakan terdapat kotoran berupa 

lumpur atau sampah plastik, maka petani membersihkannya dengan cara 

menggoyang-goyang tali bentang atau tali ris. Hal ini dilakukan agar rumput laut 

dapat tumbuh secara normal, karena jika banyak kotoran yang melekat akan 
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menghambat penyerapan unsur hara oleh rumput laut yang menyebabkan 

pertumbuhan tergannggu. 

 

4.3.6. Peran Penyuluh pada Kegiatan Budidaya Rumput Laut 

  

 Penyuluh merupakan sumber utama bagi petani dalam memperoleh 

informasi teknologi terbaru terkait dengan kegiatan budidaya rumput laut. 

Penyuluh juga merupakan tempat pertama petani dalam meminta solusi jika 

terjadi permasalahan pada kegiatan usaha budidaya rumput laut. Data hasil 

wawancara melalui kuisioner menunjukkan bahwa sebagian besar petani rumput 

laut menyatakan bahwa penyuluh perikanan masih kurang berperan dalam 

membina kegiatan usaha budidaya rumput laut yang mereka lakukan. 

Namun demikian, juga terdapat beberapa petani yang telah merasakan 

peran penyuluh dalam mengembangkan usaha budidaya rumput laut. Peran yang 

dilakukan oleh penyuluh tersebut antara lain menfasilitasi penyaluran bantuan dari 

pemerintah, membantu dalam pembuatan proposal bantuan dari pemerintah, dan 

melakukan penyuluhan tentang teknik budidaya rumput laut yang benar. 

Tanggapan peran penyuluh  pada kegiatan budidaya rumput laut menurut petani 

rumput laut yang menjadi responden disajikan pada Gambar 7. 

 
 

Gambar 7. Tanggapan petani terhadap peran penyuluh perikanan pada kegiatan 

budidaya 
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4.4. Kondisi Kegiatan Panen dan Pascapanen Rumput Laut 

4.4.1. Kondisi Penen Rumput Laut Kabupaten Pangkep 

Untuk mendapatkan rumput laut kering yang berkualitas baik, maka usia 

dari rumput laut yang akan dipanen harus diperhatikan. Pemanenan yang terlalu 

cepat atau terlalu lambat dapat berakibat pada turunnya kualitas rumput laut. Hal 

ini didukung oleh pernyataan yang menyatakan bahwa panen merupakan tahap 

akhir dari suatu kegiatan budidaya. Karena itu panen harus dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan cara dan waktu yang tepat agar diperoleh hasil yang 

memenuhi permintaan pasar secara kualitas dan kuantitas (Mubarak et al, 1990) 

Berdasarkan hasil wawancara petani dilokasi penelitian Kabupaten 

Pangkep, panen dilaksanakan setelah umur dari rumput laut sudah mencapai umur 

40 dan 45 hari. Proses ini sudah sesuai pendapat Katlan (2010), proses panen 

rumput laut yang biasanya dilakukan berkisar antara umur 6 – 8 minggu setelah 

penanaman atau sekitar 45 hari. 

Panen rumput laut dilaksanakan dengan cara melepas tali-tali tunggal pada 

pasak maupun rakit yang berisi rumput laut dan kemudian dimasukkan pada 

perahu dan kemudian perahu di tepikan pada pantai. Selanjutnya, rumput laut dari 

perahu-perahu tersebut diangkut untuk dilepaskan tali-tali yang mengikat 

dirumput laut tersebut yang sekaligus dilakukan pemotogan rumput laut antara 

yang mau dijemur dengan yang akan ditanam kembali. Panen dengan cara ini 

yaitu dengan mengangkut seluruh tanaman dari rakit mempunyai beberapa 

keuntungan tersendiri yaitu penanaman kembali dilakukan dengan memilih bagian 

ujung tanaman yang masih muda dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan bagian 

pangkal tanaman merupakan hasil panen dengan jumlah kandungan karagianan 

tinggi (Aslan 1998). Untuk proses pengangkutan rumput laut dari kapal atau bala-
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bala setelah dipanen menuju tempat penjemuran. Selanjutnya proses pelepasan tali 

sekaligus pemotongan rumput laut yang akan ditanam kembali dilakukn oleh 

keluarga petani dan dibantu oleh tetangga terdekat secara kekeluargaan. 

Petani rumput laut di lokasi penelitian Kabupaten Pangkep melakukan 

kegiatan panen rata-rata 5 kali setahun dengan tingkat produksi kurang lebih 1 ton 

kering per panen. 

 

4.4.2. Kegiatan Pasca Panen Rumput laut di Kabupaten Pangkep  

 

Proses penanganan pasca panen rumput laut di lokasi penelitian Kabupaten 

Pangkep bisa dikatakan masih cukup minim dimana proses penanganan pasca 

panennya hanya meliputi pencucian dengan air laut, penjemuran, penimbangan 

dan pengemasan. Metode penanganan ini sering dilakukan oleh petani di lokasi 

penelitian dengan pertimbangan mempermudah serta mempercepat proses 

penanganannya dan penjualannnya. 

 

a) Pencucian 

Proses pascapanen yang dilakukan petani, yaitu rumput laut yang sudah 

dipanen, dicuci dengan menggunakan air laut sampai bersih kemudian dijemur 

hingga 3 – 5 hari tergantung kondisi cuaca saat itu. Pencucian rumput laut setelah 

dipanen dengan air laut ini dimaksudkan untuk membersihkan rumput laut dari 

kotoran-kotoran yang menempel. Petani rumput laut di Kabupaten Pangkep 

melakukan pencucian rumput laut dengan air laut dimaksudkan agar supaya warna 

rumput laut tidak memudar sebab apabila rumput laut dicuci dengan air tawar 

akan menyebabkan perubahan warna. Selain itu hal ini dilakukan karena para 
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pembeli biasanya kebanyakan meminta kondisi rumput laut kering dalam kondisi 

kering tanpa pencucian dengan air tawar. 

 

b) Penjemuran 

Setelah proses pencucian tahapan kegiatan pascapanen selanjutnya adalah 

pengeringan atau penjemuran. Pengeringan adalah suatu metode untuk 

mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara 

menguapkan air pada bahan tersebut dengan menggunakan energy panas 

(Desrosier, 1988). Pengeringan atau penjemuran yang dilakukan oleh petani di 

lokasi penelitian  adalah dengan menggunakan panas dari sinar matahari. 

Pengeringan hasil panen dilakukan di bawah sinar matahari langsung dengan 

menggunakan para-para dari bambu agar hasil panen tidak tercampur dengan 

pasir, tanah atau benda-benda lainya. Pengeringan dilaksanakan selama siang hari 

pada cuaca cerah dan pada malam hari atau waktu hujan, hasil panen ditutup 

supaya tidak tercampur dengan air hujan maupun embun. Kendala penjemuran 

yang dihadapi petani di lokasi penelitian adalah terbatasnya sarana penjemuran 

yaitu para-para, sehingga pada saat panen dalam jumah banyak,  penjemuran bisa 

membutuhkan waktu yang lama karena kapasitas para-para yang dimiliki petani 

terbatas. Cara lain yang diempuh petani yaitu dengan melakukan penjemuran 

menggunakan alas terpal, namun petani lebih dominan menggunakan bale bambu 

atau penjemuran di para-para (Gambar 8). 
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Gambar 8. Metode penjemuran yang diterapkan oleh petani rumput laut 

Rumput laut yang telah dilakukan penjemuran dan mengalami proses 

pengeringan yang cukup kering dan bersih dari segala macam kotoran maka 

rumput laut dimasukkan kedalam karung plastik untuk kemudian siap dijual ke 

pengumpul lokal. Petani jarang sekali melakukan penyimpanan hasil panen yang 

telah dijemur karena pengumpul setiap saat bisa berada di lokasi budidaya rumput 

laut.Sehingga resiko penyimpanan tidak ada untuk petani. 

Proses pengeringan rumput laut berlangsung dari pagi sampai sore hari. 

Menjelang sore hari rumput laut yang dijemur ini ditutup dengan terpal untuk 

menghindari embun atau hujan. Hujan merupakan kendala yang dialami oleh para 

petani rumput laut. Hal ini bias membuat proses pengeringan rumput laut menjadi 

lebih lama. Selain itu air hujan juga bias menurunkan kualitas rumput laut yang 

dijemur. Menurut Doty et al. (1987), menyebutkan bahwa hujan akan 

mengakibatkan terlarutnya kembali sebagian kecil partikel dan mengakibatkan 

warna rumput laut menjadi pudar. 
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Di tingkat pembudidaya memang kegiatan penjemuran sudah dilakukan di 

atas para-para, namun kadang masih ada yang menggunakan terpal yang 

ditempatkan di pinggir pantai, sehingga masih ditemukan adanya kotoran berupa 

pasir dari rumput laut kering yang diproduksi. Selain itu kadar air juga masih 

tinggi yaitu 20-30 persen, sehingga kurang memenuhi standar kualitas yang 

diharapkan oleh pembeli. 

 

c) Pengemasan 

Rumput laut yang sudah kering dan bersih kemudian dimasukkan ke dalam 

karung plastik maupun karung bekas dan dipadatkan. Bila pengemasan telah 

selesai maka rumput laut segera di jual ke pedagang pengumpul lokal. Di tempat 

penjualan rumput laut, karung plastik berisi rumput kering ditimbang dengan 

menggunakan timbangan gantung. Rumput laut dihitung berdasarkan harga per 

kg. Berdasarkan pengamatan pada saat dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa 

kegiatan pengemasan yang dilakukan oleh petani rumput laut di kabupaten 

Pangkep kebanyakan menggunakan karung-karung plastik yang digunakan 

sebagai bahan pengemas tidak memenuhi ketentuan, misalnya mengunakan 

karung bekas yang cenderung berlubang dan kurang bersih. 

 

4.5. Kondisi Kelembagaan dan Permodalan Usaha Budidaya Rumput Laut 

4.5.1. Kelembagaan Usaha 

Kelembagaan dapat diartikan sebagai organisasi atau sebagai aturan main. 

Kelembagaan sebagai organisasi biasanya menunjuk pada lembaga-lembaga 

formal. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, lembaga dalam artian organisasi 

biasanya menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh 
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mekanisme pasar tetapi melalui mekanisme administrasi atau komando. Pasar 

dapat menjadi batas eksternal dari suatu organisasi, akan tetapi secara internal 

aktivitas ekonomi dikoordinasikan secara administratif (Pakpahan,1990). 

Kunci untuk menganalisis kelembagaan usaha budidaya, pengolahan dan 

pemasaran rumput laut adalah dengan memahami kegiatan pada setiap pelaku 

usaha yang terlibat dengan pendekatan analisis rantai nilai. Dengan tujuan untuk 

memahami struktur usaha dan pasar pada setiap tingkatan pelaku usaha. Rantai 

nilai rumput laut di Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari beberapa tahap yaitu 

input produksi, produksi atau budidaya, distribusi dan pengolahan. Rantai nilai 

rumput laut yang terbentuk di Kabupaten Pangkep melibatkan 4 aktor, yakni 

pembudidaya rumput laut, pedagang pengumpul, pedagang besar dan 

eksportir. Pembudidaya rumput laut dan pedagang pengumpul, masih di tingkat 

desa dan kecamatan, namun untuk pedagang besar dan pelaku eksportir berada di 

Makassar. 

 

4.5.2. Kelembagaan Input Produksi 

Pada tahap input produksi, komoditas rumput laut di Kabupaten Pangkep 

memerlukan bibit untuk membantu produksi rumput laut. Bibit rumput laut 

selama ini belum diproduksi melalui kebun bibit di Kabupaten Pangkep, sehingga 

bibit harus dibeli dari luar kabupaten pangkep, misalnya dibeli dari Kabupaten 

Polewali, Pinrang, Siwa, dan Takala. Sarana produksi rumput laut didapatkan 

pembudidaya rumput laut berupa bambu yang dapat diperoleh di sekitar lokasi 

budidaya, namun harus dibeli. Sedangkan untuk tali tambang, tali ris untuk 

mengikat bibit rumput laut, pelampung, jangkar, mesin ketinting dan perahu bisa 

dibeli di sekitar ibu kota Kabupaten Pangkep. Tidak semua pembudidaya 
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memiliki perahu dengan mesin, sebagian masih menggunakan perahu dayung, 

bahkan ada pembudidaya yang harus meminjam ke pembudidya atau petani lain. 

Secara teknis, budidaya rumput laut dibantu oleh tenaga kerja dari anggota 

keluarga dan tenaga kerja upahan atau tenaga kerja lepas. Sistem pengupahan 

tenaga kerja lepas selain diterapkan pada kegiatan pengikatan rumput laut, juga 

dilakukan pada proses pemanenan. Penggunaan tenaga kerja upahan ini 

dimanfaatkan oleh petani rumput laut dilakukan untuk meringankan beban petani 

dan mempercepat proses penanaman dan pemanenan rumput laut. 

 

4.5.3. Kelembagaan Kelompok Tani 

Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian diperoleh hasil bahwa 

keterlibatan pembudidaya dalam kelompok tani atau asosisi belum maksimal, hal 

ini disebabkan keberadaan kelompok tani bagi mereka belum bisa memberi solusi 

terbaik terhadap berbagai kendala-kendala yang dihadapi pembudidaya rumput 

laut, khususnya terkait permodalan, harga dan pemasaran yang terbatas. Namun 

disisi lain petani sangat merasakan pentingnya adanya kelompok atau asosiasi 

petani rumput laut sebagai salah satu lembaga yang memediasi untuk 

menyampaikan aspirasi dan berbagai masalah dihadapi selama melakukn kegiatan 

usaha budidaya rumput laut. 

Saat ini untuk meningkatkan performance kelompok tani, diperlukan 

peningkatan peran penyuluh dari instansi/lembaga terkait, dalam hal penyuluhan 

budidaya rumput laut, penerapan teknologi budidaya rumput laut, penyediaan 

bibit bermutu tinggi, peningkatan mutu produksi rumput laut, dan peningkatan 

akses permodalan dan pasar. Selama ini pembudidaya atau petani tidak merasa 

ada kendala dalam mengikuti asosiasi kelompok tani, hal ini karena para petani 
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sangat menyadari pentingnya mengikuti atau menjadi bagian dari suatu asosiasi 

kelompok tani.   

 

4.5.4. Kelembagaan Pemasaran 

Kelembagaan pemasaran memiliki peranan penting dalam mendukung 

keberhasilan usaha pembudidaya dan mengoptimalkan kegiatan pemasaran 

rumput laut. Kelembagaan pemasaran menguraikan bentuk-bentuk aturan main, 

fungsi pihak-pihak yang terlibat dan sistem penghargaan. Hubungan saling 

ketergantungan yang terjalin antar pelaku dalam kegiatan pemasaran rumput laut 

bersifat informal, karena tidak memiliki administrasi dan aturan-aturan atau 

kesepakatan dagang yang dibuat secara tertulis. Rumput laut kering dijual oleh 

pembudidaya dengan 2 cara. Ada yang dijual melalui pedagang pengumpul kecil 

yang ada disekitarnya atau dijual langsung kepada pengumpul besar. Pedagang 

pengumpul kecil menjual rumput laut kepada pedagang pengumpul besar yang 

ada di Makassar kemudian ditampung di gudang atau di ekspor langsung ke 

negara tujuan. Alur pemasaran rumput laut yang terjadi di Kabupaten Pangkep 

disajikan pada Gambar 9. 
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Alur I 

 

 

 

Alur II 

 

 

 

Gambar 9. Rantai pasar rumput laut di Kab. Pangkep  

 

Harga jual rumput laut kering mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 harga rumput laut kering di 

tingkat pembudidaya adalah Rp 20.000,- per kg. Namun sejak tahun 2019, sampai 

saaat penelitian dilaksanakan harga yang diterima pembudidaya adalah kisaran Rp 

21.000,-22.500 per kg. Volume pasokan dan kualitas rumput laut yang baik akan 

membuat pembudidaya rumput laut mempunyai daya tawar yang tinggi dan 

sebaliknya. Semakin rendah kualitas rumput laut maka harga yang ditawarkan 

semakin rendah sehingga pembudidaya rumput laut tidak mempunyai daya tawar 

terhadap harga. Harga rumput laut dipasar biasanya dipengaruhi oleh faktor 

permintaan pasar, jumlah produksi pada saat panen dan kualitas rumput laut pada 

saat panen.   

Berdasarkan data kuisioner dari petani rumput laut diperoleh hasil bahwa 

faktor penentu harga jual rumput laut adalah mutu rumput laut dan permintaan 

pasar. Namun informasi yang diperoleh dari stakeholder melalui FGD bahwa 

harga rumput laut di Kabupaten Pangkep tidak banyak ditentukan oleh mutu 

rumput laut, dimana pedagang pengumpul tidak membedakan harga antara rumput 

laut  yang berkualitas dengan yang tidak. Hal ini menyebabkan petani rumput laut 

kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan pascapanen yang baik untuk 

         Petani Rumput 

Laut 
Pengumpul  Lokal 

Petani 

Rumput laut 

Eksportir 

Pengumpul 

Lokal 
Pengumpul 

Besar 
Eksportir 
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mendapatkan kualitas rumput laut kering yang baik. Fenomena umum yang terjadi 

adalah harga rumput laut lebih banyak ditentukan oleh jumlah produksi rumput 

laut yang dihasilkan oleh petani, dimana pada saat produksi kurang maka harga 

rumput laut mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan petani rumput laut 

tidak banyak menikmati harga rumput laut yang tinggi. Hasil observasi di lokasi 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat fenomena harga rumput laut masih 

dikendalikan oleh pelaku pedagang pengumpul local. Hal disebabkan karena 

keberadaan pedagang pengumpul lokal dalam usaha budidaya rumput laut bukan 

hanya bertindak sebagai pembeli rumput laut kering namun juga menjadi lembaga 

yang menyiapkan bibit untuk petani. Praktek ini menyebabkan petani terikat 

kontrak untuk menjual produksi rumput laut kering yang dihasilkan ke pedagang 

pengumpul lokal. 

 

 
 

Gambar 10. Faktor penentu harga jual rumput laut 
 

4.5.5. Kelembagaan Permodalan  dan Sumber Modal 

 

Untuk permodalan usaha pembudidaya rumput laut dapat diperoleh dari 

modal sendiri, dapat bersumber dari keluarga, pedagang besar, koperasi, lembaga 
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perbankan dan lembaga non bank. Berdasarkan penelitian di lokasi diperoleh 

bahwa pembudidaya/petani rumput laut mayoritas melakukan usaha budidaya 

rumput laut dengan modal usaha sendiri. Akses pada lembaga keuangan atau 

perbankan masih terbatas. Keterbatasan akses permodalan bagi petani membuat 

mereka hanya  memiliki usaha yang berskala rendah atau skala rumah tangga. 

Harapan petani rumput laut di Kabupaten Pangkep terhadap layanan 

lembaga keuangan/perbankan antara lain adalah dapat memperoleh modal usaha 

dengan persyaratan secara mudah dan pinjaman modal usaha dengan tingkat 

bunga yang rendah, bahkan mereka berharap dapat memperoleh bantuan modal 

usaha melalui pinjaman tanpa bunga (Gambar 11). Besarnya harapan petani 

rumput laut terhadap akses ke lembaga keuangan formal menunjukkan keinginan 

petani untuk mengembangkan kegiatan usahanya namun terbentur pada akses 

permodalan.  

Dukungan dari pihak pemerintah yang selama ini dapat dirasakan oleh 

petani berupa adanya bantuan modal pembelian bibit, tali dan sarana dan 

prasarana lainnya berupa perahu. Petani masih sangat berharap pemerintah terus 

memberikan bantuan berupa bantuan modal usaha, akses pemasaran, 

pelatihan/penyuluhan, dan pendampingan usaha budidaya rumput laut, dan 

penyediaan sarana dan prasarana yang murah dan berkelanjutan. 
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Gambar 11. Harapan petani terhadap layanan lembaga keuangan/perbankan 

 

 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh informasi dari petani bahwa peran 

penyuluh terhadap akses permodalan dan manajemen usaha dinilai masih kurang 

terhadap petani rumput laut. Hal ini disebabkan karena penyuluh dianggap belum 

memiliki andil yang besar terhadap akses permodalan dan pembinaan usaha 

rumput laut. Tanggapan petani terhadap peran penyuluh dari aspek kelembagaan 

dan permodalan disajikan pada Gambar 12.  

 
 

Gambar 12. Tanggapan petani terhadap peran penyuluh perikanan pada 

pembinaan kelembagaan dan permodalan 
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4.6. Kondisi Kegiatan Usaha Pengolahan Rumput Laut 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan 

rumput laut hasil budidaya yang dilakukan oleh petani rumput laut yang ada di 

Kabupaten Pangkep adalah kegiatan usaha pengolahan rumput laut baik untuk 

produk pangan maupun non pangan. Melalui kegiatan pengolahan rumput laut 

maka akan terbentuk peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat pesisir. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum melakukan 

kegiatan pengolahan terhadap rumput laut yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan 

dengan pemasaran rumput laut yang dilakukan oleh petani hanya dalam bentuk 

basah dan kering. Bahkan pemasaran rumput laut dalam bentuk kering yang telah 

melalui proses pembersihan dan pressing belum dilakukan. Padahal rumput laut 

yang dipasarkan dalam bentuk sudah dipress memiliki harga yang lebih tinggi. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa petani yang telah melakukan 

kegiatan pengolahan rumput laut untuk kebutuhan keluarga bukan untuk 

kebutuhan produktif. Kegiatan pengolahan rumput laut ini lebih banyak terhenti 

sampai pada kegiatan pelatihan saja, baik yang dilakukan oleh penyuluh maupun 

pihak perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan 

pendampingan pengolahan rumput laut dalam bentuk usaha skala industri rumah 

tangga belum banyak dilakukan. Pada salah satu lokasi penelitian ditemui adanya 

kelompok usaha pengolahan produk rumput laut dalam bentuk dodol, namun saat 

ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, 

diantaranya adalah tingginya daya listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan 

peralatan produksi dan akses pemasaran produk yang terbatas. 
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Sebagian besar petani rumput laut menyatakan bahwa kegiatan pengolahan 

produk rumput laut penting untuk dilaksanakan dan direalisasikan di tengah-

tengah masyarakat pembudidaya rumput laut. Kegiatan pengolahan rumput laut 

ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada komoditi rumput laut dan 

memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga petani rumput laut. 

Kegiatan usaha pengolahan rumput laut menjadi produk makanan maupun 

non pangan dalam skala industri rumah tangga tidak terlaksana dengan baik 

disebabkan oleh keterbatasan peralatan yang mendukung kegiatan tersebut dan 

menurunnya minat ibu-ibu dan anggota keluarga petani rumput laut untuk 

melakukan kegiatan usaha pengolahan. Menurunnya minat untuk melakukan 

kegiatan usaha produktif dibidang pengolahan rumput laut disebabkan karena 

dibutuhkan proses yang lama untuk mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut, 

sementara dengan bekerja sebagai tenaga kerja pengikat rumput laut dan panen 

rumput laut dapat mendapat hasil yang cepat tanpa menanggung resiko apapun. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya kerja keras dalam memberikan 

motivasi dan mengarahkan para ibu-ibu dan anggota keluarga petani rumput laut 

untuk melakukan kegiatan usaha produktif untuk mengisi waktu luang mereka 

pada masa pemeliharaan rumput laut, dimana mereka sudah tidak banyak terlibat.  

Belum banyaknya usaha produktif yang berkembang pada kegiatan 

pengolahan rumput laut ini terkait dengan belum optimalnya peran penyuluh 

dalam membina masyarakat pesisir. Peran penyuluh saat ini terkait dengan 

kegiatan pengolahan adalah sebatas pelatihan pembuatan berbagai macam produk 

olahan yang menggunakan rumput laut sebagai salah bahan pembuatannya, 

beberap produk yang telah dilatihkan antara lain pembuatan stik rumput laut, sirup 
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rumput laut dan beberapa jenis kue rumput laut. Peran yang telah dilakukan oleh 

para penyuluh perikanan ini belum sesuai dengan harapan keluarga petani rumput 

laut. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan petani rumput laut yang lebih banyak 

menyatakan bahwa penyuluh kurang berperan dalam kegiatan pengolahan rumput 

laut (Gambar 13).  

 

 
 

Gambar 13. Tanggapan petani terhadap peran penyuluh perikanan pada kegiatan 

usaha pengolahan rumput laut 

 

 

4.7. Analisis SWOT Pengembangan Usaha Budidaya, Pengolahan dan 

Pemasaran Rumput Laut 

 

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal pengelolaan usaha budidaya, 

pengolahan dan pemasaran rumput laut yang telah dideskripsikan pada penjelasan 

sebelumnya maka diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan sebagai berikut. 

4.7.1. Faktor internal 

 

a. Kekuatan 

 

1. Perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan usaha 

rumput laut cukup tinggi. 
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2. Secara alamiah rumput laut banyak tumbuh di perairan Kabupaten 

Pangkep. 

3. Karakter masyarakat Kabupaten Pangkep yang kuat sebagai pembudidaya 

pada perairan pantai. 

4. Petani rumput laut di Kabupaten Pangkep berada pada usia produktif. 

5. Tenaga kerja untuk kegiatan usaha budidaya dan pengolahan rumput laut 

tersedia dari anggota keluarga dan masyarakat sekitar. 

6. Luas perairan yang berpotensi sebagai lahan budidaya rumput laut sangat 

besar. 

7. Periode pemeliharaan rumput laut cukup singkat (40-45 hari), dengan 

tingkat produksi yang cukup tinggi (panen 5 kali dalam setahun). 

8. Daya serap pasar terhadap rumput laut cukup tinggi. 

 

b. Kelemahan 

 

1. Karakter perairan Kabupaten Pangkep yang sangat variatif. 

2. Kontinyuitas mutu dan jumlah bibit rumput laut tidak mendukung usaha 

budidaya rumput laut. 

3. Terbatasnya akses petani rumput laut pada lembaga keuangan/perbankan. 

4. Akses petani rumput laut terhadap pasar ekspor sangat terbatas. 

5. Pemasaran rumput laut lebih banyak dilakukan dalam bentuk bahan baku 

(rumput laut kering). 

6. Kelembagaan petani rumput laut belum dikelola secara baik. 

7. Pengelolaan pascapanen dan pengolahan rumput laut di tingkat petani 

belum maksimal. 
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8. Peran penyuluh perikanan dalam kegiatan pendampingan usaha budidaya, 

pemasaran dan pengolahan rumput laut belum maksimal. 

 

4.7.2. Faktor Ekternal 

 

a. Peluang 

 

1. Komoditi rumput laut merupakan komoditas unggulan nasional dan daerah 

yang berada dalam rantai pasok global. 

2. Kebijakan pemerintah pusat untuk membatasi ekspor dalam bentuk bahan 

baku (rumput laut kering). 

3. Kebutuhan rumput laut di pasar global/dunia terus meningkat. 

4. Rumput laut merupakan bahan baku dan bahan tambahan berbagai produk 

industri pangan dan non pangan. 

5. Keuntungan bisnis budidaya dan pengolahan rumput laut cukup tinggi. 

6. Perairan lepas pantai dapat dimanfaatkan secara optimal dengan metode 

long line. 

7. Teknologi tepat guna pengolahan rumput laut untuk skala industri rumah 

tangga telah tersedia. 

8. Metode perbanyakan bibit unggul melalui seleksi thallus dan kultur 

jaringan telah tersedia. 

 

b. Tantangan  

 

1. Persyaratan ekspor rumput laut semakin ketat dengan diterapkannya 

persyaratan phytosanitary certificate. 

2. Karakteristik budidaya rumput laut yang 100% bergantung pada kondisi 

alam. 
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3. Kerusakan lingkungan perairan akibat pencemaran dan perilaku illegal 

fishing seperti penggunaan bom dan bius ikan. 

4. Perubahan iklim global dengan naiknya suhu laut, meningkatnya kadar 

asam dan pergeseran musim. 

5. Minimya industri pengolahan rumput laut skala besar dalam negeri  

6. Pengetatan zonasi atau tata ruang wilayah untuk kegiatan budidaya rumput 

laut dan kegiatan lainnya. 

7. Minimnya investasi berbasis rumput laut. 

 

Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal usaha budidaya, pemasaran, 

dan pengolahan rumput laut di Kabupaten Pangkep selanjutnya dianalisis dengan 

cara pemberian bobot setiap faktor sesuai dengan kepentingan relatif 

pengembangan usaha budidaya, pemasaran dan pengolahan rumput laut. 

Pembobotan masing faktor berada pada kisaran nilai 0 sampai 1, dengan perincian 

bobot 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) Kemudian setiap faktor 

dinilai atau diranking dari 1 sampai 4 berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

4 = Superior  

3 = Diatas rata-rata  

2 = Rata-rata  

1 = Dibawah rata-rata/ jelek  

Nilai masing-masing faktor ditentukan dengan cara mengalikan nilai bobot 

dan ranking, kemudian hasil perkalian dijumlahkan untuk memperoleh nilai total 

Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE). Hasil 

evaluasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada kegiatan usaha 

budidaya, pengolahan dan pemasaran rumput laut disajikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3.  Analisis Faktor Internal dan Eksternal Usaha Budidaya, Pemasaran, dan 

Pengolahan Rumput Laut 

 

Uraian Faktor Bobot Peringkat Skor 

Faktor Internal 

   Kekuatan 

1. Perhatian pemerintah pusat dan daerah 

terhadap pengembangan usaha rumput 

laut cukup tinggi. 

0,10 4 0,40 

2. Secara alamiah rumput laut banyak 

tumbuh di perairan Kabupaten 

Pangkep. 

0,08 2 0,16 

3. Karakter masyarakat Kabupaten 

Pangkep yang kuat sebagai 

pembudidaya pada perairan pantai. 

0,06 2 0,12 

4. Petani rumput laut di Kabupaten 

Pangkep berada pada usia produktif. 
0,08 3 0,24 

5. Tenaga kerja untuk kegiatan usaha 

budidaya dan pengolahan rumput laut 

tersedia dari anggota keluarga dan 

masyarakat sekitar. 

0,09 1 0,09 

6. Luas perairan yang berpotensi sebagai 

lahan budidaya rumput laut sangat 

besar. 

0,03 4 0,12 

7. Periode pemeliharaan rumput laut 

cukup singkat (40-45 hari), dengan 

tingkat produksi yang cukup tinggi 

(panen 5 kali dalam setahun). 

0,04 3 0,12 

8. Daya serap pasar terhadap rumput laut 

cukup tinggi 
0,02 3 0,06 

Sub Total 1,31 

Kelemahan 
   

1. Karakter perairan laut Kabupaten 

Pangkep yang sangat variatif. 
0,10 4 0,40 

2. Kontinyuitas mutu dan jumlah bibit 

rumput laut tidak mendukung usaha 

budidaya rumput laut. 

0,10 4 0,40 

3. Terbatasnya akses petani rumput laut 

pada lembaga keuangan/perbankan. 
0,04 2 0,08 

4. Akses petani rumput laut terhadap 

pasar ekspor sangat terbatas. 
0,04 2 0,08 

5. Pemasaran rumput laut lebih banyak 

dilakukan dalam bentuk bahan baku 

(rumput laut kering). 

0,04 3 0,12 

6. Kelembagaan petani rumput laut 

belum dikelola secara baik. 
0,08 2 0,16 
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Uraian Faktor Bobot Peringkat Skor 

7. Pengelolaan pascapanen dan 

pengolahan rumput laut di tingkat 

petani belum maksimal. 

0,06 4 0,24 

8. Peran penyuluh perikanan dalam 

kegiatan pendampingan usaha 

budidaya, pemasaran dan pengolahan 

rumput laut belum maksimal. 

0,04 2 0,08 

Sub Total 1,56 

Total -0,25 

Faktor Eksternal 

   Peluang 

1. Komoditi rumput laut merupakan 

komoditas unggulan nasional dan 

daerah yang berada dalam rantai 

pasok global. 

0,10 4 0,40 

2. Kebijakan pemerintah pusat untuk 

membatasi ekspor dalam bentuk 

bahan baku  (rumput laut kering). 

0,08 3 0,24 

3. Kebutuhan rumput laut di pasar 

global/dunia terus meningkat 
0,06 4 0,24 

4. Rumput laut merupakan bahan baku 

dan bahan tambahan berbagai produk 

industri pangan dan non pangan 

0,06 3 0,18 

5. Keuntungan bisnis budidaya dan 

pengolahan rumput laut cukup tinggi 
0,05 3 0,15 

6. Perairan lepas pantai dapat 

dimanfaatkan secara optimal dengan 

metode long line 

0,04 3 0,12 

7. Teknologi tepat guna pengolahan 

rumput laut untuk skala industri 

rumah tangga telah tersedia. 

0,04 3 0,12 

8. Metode perbanyakan bibit unggul 

melalui seleksi thallus dan kultur 

jaringan telah tersedia. 

0,07 4 0,28 

Sub Total 1,73 

Tantangan 
   

1. Persyaratan ekspor rumput laut 

semakin ketat dengan diterapkannya 

persyaratan phytosanitary certificate. 

0,11 3 0,33 

2. Karakteristik budidaya rumput laut 

yang 100% bergantung pada kondisi 

alam 

0,08 4 0,32 

3. Kerusakan lingkungan perairan akibat 

pencemaran dan perilaku illegal 

fishing seperti penggunaan bom dan 

0,06 2 0,12 
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Uraian Faktor Bobot Peringkat Skor 

bius ikan 

4. Perubahan iklim global dengan 

naiknya suhu laut, meningkatnya 

kadar asam dan pergeseran musim. 

0,05 2 0,10 

5. Minimya industri pengolahan rumput 

laut skala besar dalam negeri. 
0,08 3 0,24 

6. Pengetatan zonasi atau tata ruang 

wilayah untuk kegiatan budidaya 

rumput laut dan kegiatan lainnya. 

0,08 2 0,16 

7. Minimnya investasi berbasis rumput 

laut 
0,04 1 0,04 

Sub Total 1,31 

Total 0,42 

 

 

4.8.  Strategi Pengembangan Usaha Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran 

Rumput Laut 

 

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, maka dirumuskan 

beberapa strategi pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran 

rumput laut. Perumusan strategi yang dituangkan dalam matriks SWOT terdiri 

dari: 

 Strategi SO (Strengths-Oppurtunities), yaitu strategi yang menggunakan 

faktor kekuatan untuk memanfaatkan faktor peluang. 

 Strategi WO (Weaknesses-Oppurtunities), yaitu strategi yang memanfaatkan 

faktor peluang untuk mengatasi faktor kelemahan. 

 Strategi ST (Strengths-Threats), yaitu strategi yang menggunakan faktor  

kekuatan untuk menghindari faktor tantangan atau ancaman. 

 Strategi WT (Weaknesses- Threats), yaitu strategi meminimalisasi faktor 

kelemahan untuk menghindari faktor tantangan. 
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Rumusan strategi pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan 

pemasaran rumput laut berdasarkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal yang telah teridentifikasi disajikan pada tabel matriks SWOT sebagai 

berikut (Tabel 4). 
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Tabel 4. Rumusan strategi pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran rumput laut 

 

 Kekuatan-S 
1. Perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap 

pengembangan usaha rumput laut cukup tinggi. 

2. Secara alamiah rumput laut banyak tumbuh di 

perairan Kabupaten Pangkep. 

3. Karakter masyarakat Kabupaten Pangkep yang kuat 

sebagai pembudidaya pada perairan pantai. 

4. Petani rumput laut di Kabupaten Pangkep berada 

pada usia produktif. 

5. Tenaga kerja untuk kegiatan usaha budidaya dan 

pengolahan rumput laut tersedia dari anggota 

keluarga dan masyarakat sekitar. 

6. Luas perairan yang berpotensi sebagai lahan 

budidaya rumput laut sangat besar. 

7. Periode pemeliharaan rumput laut cukup singkat (40-

45 hari), dengan tingkat produksi yang cukup tinggi 

(panen 5 kali dalam setahun). 

8. Daya serap pasar terhadap rumput laut cukup tinggi. 

Kelemahan-W 
1. Karakter perairan laut Kabupaten Pangkep yang 

sangat variatif. 

2. Kontinyuitas mutu dan jumlah bibit rumput laut 

tidak mendukung usaha budidaya rumput laut. 

3. Terbatasnya akses petani rumput laut pada 

lembaga keuangan/perbankan. 

4. Akses petani rumput laut terhadap pasar ekspor 

sangat terbatas. 

5. Pemasaran rumput laut lebih banyak dilakukan 

dalam bentuk bahan baku (rumput laut kering). 

6. Kelembagaan petani rumput laut belum dikelola 

secara baik. 

7. Pengelolaan pascapanen dan pengolahan rumput 

laut di tingkat petani belum maksimal. 

8. Peran penyuluh perikanan dalam kegiatan 

pendampingan usaha budidaya, pemasaran dan 

pengolahan rumput laut belum maksimal. 

Peluang-O 
1. Komoditi rumput laut merupakan komoditas 

unggulan nasional dan daerah yang berada dalam 

rantai pasok global. 

2. Kebijakan pemerintah pusat untuk membatasi 

ekspor dalam bentuk bahan baku (rumput laut 

kering). 

3. Kebutuhan rumput laut di pasar global/dunia terus 

meningkat. 

4. Rumput laut merupakan bahan baku dan bahan 

tambahan berbagai produk industri pangan dan non 

pangan. 

5. Keuntungan bisnis budidaya dan pengolahan 

rumput laut cukup tinggi. 

6. Perairan lepas pantai dapat dimanfaatkan secara 

optimal dengan metode long line. 

7. Teknologi tepat guna pengolahan rumput laut untuk 

skala industri rumah tangga telah tersedia. 

8. Metode perbanyakan bibit unggul melalui seleksi 

thallus dan kultur jaringan telah tersedia. 

 Peningkatan produksi rumput laut melalui perbaikan 

teknologi dan ekstensifikasi (perluasan luasan) lahan 

budidaya rumput laut 

 Penggunaan bibit unggul dalam kegiatan budidaya 

rumput laut 

 Optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja dalam 

pengelolaan usaha budidaya rumput laut 

 

 Pembentukan usaha produksi “bibit sebar” hasil 

kaidah seleksi secara konsisten dan 

berkesinambungan di setiap kawasan/zona budidaya 

 Peningkatkan bimbingan teknis dan pendampingan 

oleh penyuluh pada kegiatan usaha budidaya, 

pengolahan dan pemasaran rumput laut 
 Penguatan kelembagaan/kelompok petani 

pembudidaya rumput laut sebagai upaya 

peningkatan teknik budidaya dan stabilitas harga 

 Kajian dan penetapan musim tanam sepanjang tahun 

sesuai karakter perairan dan musim di setiap zona 

budidaya. 
 Pengembangan usaha pengolahan rumput laut untuk 

skala industri rumah tangga melalui pendampingan 

dan kerjasama instansi terkait (Pemda, Perguruan 

tinggi, Masyarakat, Pengusaha dan Media). 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 
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 Kekuatan-S 
1. Perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap 

pengembangan usaha rumput laut cukup tinggi. 

2. Secara alamiah rumput laut banyak tumbuh di 

perairan Kabupaten Pangkep. 

3. Karakter masyarakat Kabupaten Pangkep yang kuat 

sebagai pembudidaya pada perairan pantai. 

4. Petani rumput laut di Kabupaten Pangkep berada 

pada usia produktif. 

5. Tenaga kerja untuk kegiatan usaha budidaya dan 

pengolahan rumput laut tersedia dari anggota 

keluarga dan masyarakat sekitar. 

6. Luas perairan yang berpotensi sebagai lahan 

budidaya rumput laut sangat besar. 

7. Periode pemeliharaan rumput laut cukup singkat (40-

45 hari), dengan tingkat produksi yang cukup tinggi 

(panen 5 kali dalam setahun). 

8. Daya serap pasar terhadap rumput laut cukup tinggi. 

Kelemahan-W 
1. Karakter perairan laut Kabupaten Pangkep yang 

sangat variatif. 

2. Kontinyuitas mutu dan jumlah bibit rumput laut 

tidak mendukung usaha budidaya rumput laut. 

3. Terbatasnya akses petani rumput laut pada 

lembaga keuangan/perbankan. 

4. Akses petani rumput laut terhadap pasar ekspor 

sangat terbatas. 

5. Pemasaran rumput laut lebih banyak dilakukan 

dalam bentuk bahan baku (rumput laut kering). 

6. Kelembagaan petani rumput laut belum dikelola 

secara baik. 

7. Pengelolaan pascapanen dan pengolahan rumput 

laut di tingkat petani belum maksimal. 

8. Peran penyuluh perikanan dalam kegiatan 

pendampingan usaha budidaya, pemasaran dan 

pengolahan rumput laut belum maksimal. 

Tantangan-T 
1. Persyaratan ekspor rumput laut semakin ketat 

dengan diterapkannya persyaratan phytosanitary 

certificate. 

2. Karakteristik budidaya rumput laut yang 100% 

bergantung pada kondisi alam. 

3. Kerusakan lingkungan perairan akibat pencemaran 

dan perilaku illegal fishing seperti penggunaan bom 

dan bius ikan. 

4. Perubahan iklim global dengan naiknya suhu laut, 

meningkatnya kadar asam dan pergeseran musim. 

5. Minimya industri pengolahan rumput laut skala 

besar dalam negeri  

6. Pengetatan zonasi atau tata ruang wilayah untuk 

kegiatan budidaya rumput laut dan kegiatan lainnya. 

7. Minimnya investasi berbasis rumput laut. 

 Penyusunan peraturan pemerintah daerah untuk 

melindungi dan menjamin mutu rumput laut asal 

Pangkep 

 Pencegahan dan pemberian sanksi yang berat bagi para 

pelaku illegal fishing 
 Pemilihan jenis rumput laut yang sesuai dengan 

kondisi iklim dan lingkungan perairan 
 Penataan ruang/zonasi wilayah pesisir dan laut secara 

ketat sebagai kawasan budidaya rumput laut 

 Kemitraan antara petani dan pelaku ekspor rumput 

laut yang diinisiasi oleh pemda 

 Peningkatan pengelolaan pascapanen rumput untuk 

memenuhi standar mutu ekspor 

 Peningkatan layanan lembaga keuangan/perbankan 

dalam pemberian pinjaman dengan tingkat bunga 

rendah bagi petani rumput laut. 

 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 
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Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal pada Tabel 3, 

menunjukkan bahwa posisi relatif pengembangan usaha budidaya, pengolahan 

dan pemasaran rumput laut di Kabupaten Pangkep terletak pada koordinat             

(-0,25;0,42) yaitu berada pada kuadran kedua, yang berarti bahwa pengembangan 

usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran rumput laut di Kabupaten Pangkep 

hendakya dilakukan dengan strategi WO yaitu strategi yang memanfaatkan faktor 

peluang untuk mengatasi faktor kelemahan. 

Alternatif-alternatif strategi pengembangan yang telah dirumuskan, 

kemudian ditentukan skala prioritas untuk penyelesaian masalah. Hasil analisis 

penentuan prioritas strategi pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan 

pemasaran rumput laut di Kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 5. 

Berdasarkan hasil analisis penentuan prioritas strategi, maka prioritas 

strategi pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran rumput laut di 

Kabupaten Pangkep secara berurutan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatkan bimbingan teknis dan pendampingan oleh penyuluh pada 

kegiatan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran rumput laut (Skor 

6,26) 

2. Penguatan kelembagaan/kelompok petani pembudidaya rumput laut 

sebagai upaya peningkatan teknik budidaya dan stabilitas harga (Skor 

5,89) 

3. Pembentukan usaha produksi “bibit sebar” hasil kaidah seleksi secara 

konsisten dan berkesinambungan di setiap kawasan/zona budidaya (Skor 

5,58) 
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4. Pengembangan usaha pengolahan rumput laut untuk skala industri rumah 

tangga melalui pendampingan dan kerjasama instansi terkait (Pemda, 

Perguruan tinggi, Masyarakat, Pengusaha dan Media) (Skor 5,42 ). 

5. Kajian dan penetapan musim tanam sepanjang tahun sesuai karakter 

perairan dan musim di setiap zona budidaya (Skor 5,20). 
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Tabel 5.  Analisis Penentuan Perioritas Strategi Pengembangan Usaha Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Rumput Laut di Kabupaten 

Pangkep  

 

Faktor Kunci Bobot 

Alt-1 

Pembentukan usaha 

produksi “bibit 

sebar” hasil kaidah 

seleksi secara 

konsisten dan 

berkesinambungan 

di setiap 

kawasan/zona 

budidaya 

Alt-2 

Peningkatkan 

bimbingan 

teknis dan 

pendampingan 

oleh penyuluh 

pada kegiatan 

usaha budidaya, 

pengolahan dan 

pemasaran 

rumput laut 

Alt-3 

Penguatan 

kelembagaan/ 

kelompok 

petani 

pembudidaya 

rumput laut 

sebagai upaya 

peningkatan 

teknik 

budidaya dan 

stabilitas harga 

Alt-4 

Kajian dan 

penetapan 

musim tanam 

sepanjang 

tahun sesuai 

karakter 

perairan dan 

musim di 

setiap zona 

budidaya 

Alt-5 

Pengembangan 

usaha 

pengolahan 

rumput laut 

untuk skala 

industri rumah 

tangga melalui 

pendampingan 

dan kerjasama 

instansi terkait 

(Pemda, 

Perguruan 

tinggi, 

Masyarakat, 

Pengusaha dan 

Media). 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

Faktor Internal 

           Kekuatan 

           
1. Perhatian pemerintah pusat dan daerah 

terhadap pengembangan usaha rumput 

laut cukup tinggi. 

0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 4 0,40 4 0,40 

2. Secara alamiah rumput laut banyak 

tumbuh di perairan Kabupaten 

Pangkep. 

0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 
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3. Karakter masyarakat Kabupaten 

Pangkep yang kuat sebagai 

pembudidaya pada perairan pantai. 

0,06 2 0,12 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

4. Petani rumput laut di Kabupaten 

Pangkep berada pada usia produktif. 
0,08 2 0,16 4 0,32 4 0,32 1 0,08 3 0,24 

5. Tenaga kerja untuk kegiatan usaha 

budidaya dan pengolahan rumput laut 

tersedia dari anggota keluarga dan 

masyarakat sekitar. 

0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 2 0,18 4 0,36 

6. Luas perairan yang berpotensi sebagai 

lahan budidaya rumput laut sangat 

besar. 

0,03 4 0,12 3 0,09 3 0,09 3 0,09 2 0,06 

7. Periode pemeliharaan rumput laut 

cukup singkat (40-45 hari), dengan 

tingkat produksi yang cukup tinggi 

(panen 5 kali dalam setahun). 

0,04 3 0,12 3 0,12 4 0,16 2 0,08 2 0,08 

8. Daya serap pasar terhadap rumput laut 

cukup tinggi 
0,02 1 0,02 3 0,06 3 0,06 2 0,04 1 0,02 

Kelemahan 

           
1. Karakter perairan laut Kabupaten 

Pangkep yang sangat variatif. 
0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20 3 0,30 1 0,10 

2. Kontinyuitas mutu dan jumlah bibit 

rumput laut tidak mendukung usaha 

budidaya rumput laut. 

0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 2 0,20 

3. Terbatasnya akses petani rumput laut 

pada lembaga keuangan/perbankan. 
0,04 2 0,08 4 0,16 4 0,16 2 0,08 3 0,12 
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4. Akses petani rumput laut terhadap 

pasar ekspor sangat terbatas. 
0,04 2 0,08 4 0,16 4 0,16 1 0,04 4 0,16 

5. Pemasaran rumput laut lebih banyak 

dilakukan dalam bentuk bahan baku 

(rumput laut kering). 

0,04 2 0,08 3 0,12 3 0,12 2 0,08 4 0,16 

6. Kelembagaan petani rumput laut 

belum dikelola secara baik. 
0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32 2 0,16 3 0,24 

7. Pengelolaan pascapanen dan 

pengolahan rumput laut di tingkat 

petani belum maksimal. 

0,06 1 0,06 3 0,18 3 0,18 1 0,06 4 0,24 

8. Peran penyuluh perikanan dalam 

kegiatan pendampingan usaha 

budidaya, pemasaran dan pengolahan 

rumput laut belum maksimal. 

0,04 4 0,16 4 0,16 3 0,12 4 0,16 4 0,16 

Faktor Eksternal 

           Peluang 

           1. Komoditi rumput laut merupakan 

komoditas unggulan nasional dan 

daerah yang berada dalam rantai pasok 

global. 

0,10 4 0,40 3 0,30 1 0,10 3 0,30 3 0,30 

2. Kebijakan pemerintah pusat untuk 

membatasi ekspor dalam bentuk bahan 

baku  (rumput laut kering). 

0,08 2 0,16 3 0,24 2 0,16 2 0,16 4 0,32 

3. Kebutuhan rumput laut di pasar 

global/dunia terus meningkat 
0,06 3 0,18 1 0,06 3 0,18 3 0,18 2 0,12 
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4. Rumput laut merupakan bahan baku 

dan bahan tambahan berbagai produk 

industri pangan dan non pangan 

0,06 1 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 

5. Keuntungan bisnis budidaya dan 

pengolahan rumput laut cukup tinggi 
0,05 4 0,20 3 0,15 4 0,20 4 0,20 3 0,15 

6. Perairan lepas pantai dapat 

dimanfaatkan secara optimal dengan 

metode long line 

0,04 4 0,16 4 0,16 3 0,12 2 0,08 1 0,04 

7. Teknologi tepat guna pengolahan 

rumput laut untuk skala industri rumah 

tangga telah tersedia. 

0,04 1 0,04 4 0,16 3 0,12 1 0,04 4 0,16 

8. Metode perbanyakan bibit unggul 

melalui seleksi thallus dan kultur 

jaringan telah tersedia. 

0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28 4 0,28 1 0,07 

Tantangan 

           1. Persyaratan ekspor rumput laut 

semakin ketat dengan diterapkannya 

persyaratan phytosanitary certificate. 

0,11 3 0,33 4 0,44 3 0,33 3 0,33 4 0,44 

2. Karakteristik budidaya rumput laut 

yang 100% bergantung pada kondisi 

alam 

0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16 4 0,32 1 0,08 

3. Kerusakan lingkungan perairan akibat 

pencemaran dan perilaku illegal 

fishing seperti penggunaan bom dan 

bius ikan 

0,06 3 0,18 3 0,18 4 0,24 3 0,18 2 0,12 
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4. Perubahan iklim global dengan 

naiknya suhu laut, meningkatnya 

kadar asam dan pergeseran musim. 

0,05 2 0,10 3 0,15 2 0,10 2 0,10 2 0,10 

5. Minimya industri pengolahan rumput 

laut skala besar dalam negeri. 
0,08 1 0,08 2 0,16 3 0,24 1 0,08 4 0,32 

6. Pengetatan zonasi atau tata ruang 

wilayah untuk kegiatan budidaya 

rumput laut dan kegiatan lainnya. 

0,08 2 0,16 1 0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 

7. Minimnya investasi berbasis rumput 

laut 
0,04 2 0,08 2 0,08 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

Total   
5,58 

 
6,26 

 
5,89 

 
5,20 

 
5,42 
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4.9. Pengembangan Produk Olahan Rumput Laut 

 

Pada penelitian ini juga dilakukan uji coba pengolahan produk rumput laut 

untuk diaplikasikan dan dikembangkan pada masyarakat pesisir terutama pada 

ibu-ibu dan anggota keluarga petani rumput laut. Berdasarkan hasil observasi dan 

arahan dari tim penjaminan mutu pelaksanaan penelitian maka produk olahan 

yang dikembangkan memiliki kriteria memiliki umur simpan yang lama, praktis 

dalam proses pengolahannya, dan mencirikan produk unggulan Kab. Pangkep. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka dipilih tiga alternatif produk olahan untuk diuji 

coba pembuatannya dalam skala produksi yaitu; dodol rumput laut yang 

difortifikasi dengan jeruk pangkep, permen jelly rumput laut yang difortifikasi 

dengan jeruk pangkep, dan pastel mini rumput laut isi abon bandeng. Dari ketiga 

produk tersebut, terpilih satu produk yang memiliki peluang untuk dikembangkan 

dalam skala industri rumah tangga yaitu pastel mini rumput laut isi abon bandeng. 

Produk dodol dan permen jelly rumput laut tidak terpilih untuk dikembangkan 

lebih lanjut karena belum ditemukan formulasi yang tepat untuk memenuhi 

standar dan tingkat kesukaan konsumen terhadap parameter organoleptik kedua 

produk tersebut. 

Produk pastel mini rumput laut isi abon bandeng dilakukan dengan cara uji 

coba beberapa konsentrasi penambahan rumput laut pada pembuatan kulit pastel. 

Berdasarkan uji coba yang dilakukan untuk skala laboratorium menggunakan 

adonan 250 gram tepung terigu maka diperoleh proporsi penambahan rumput laut 

basah sebesar 1:5, dimana untuk mendapatkan kulit pastel yang baik dan mudah 

dibentuk maka dalam adonan 250 gram tepung terigu ditambahkan sebanyak 50 

gram rumput laut basah. Formulasi pembuatan pastel yang difortifikasi dengan 
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rumput laut ini, kemudian dibuat dalam adonan 1 kg dan diperoleh konsistensi 

produk yang dihasilkan. 

Hasil analisis kandungan kimia atau kandungan gizi pastel rumput laut isi 

abon bandeng disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 6. Komposisi kimia pastel mini rumput laut isi abon bandeng 

 

No Parameter  
Komposisi (%) Rata-Rata 

(%) I II III 

1 Air  3,98 3,53 2,52 3,34 

2 Abu  0,73 0,75 0,97 0,82 

3 Lemak 11,2 10,46 11,71 11,12 

4 Karbohidrat 60,56 62,31 60,76 61,21 

5 Protein 23,14 22,66 24,00 23,27 

6 Serat  16,39 11,74 16,99 15,04 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa produk pastel mini rumput laut 

yang dihasilkan memiliki kandungan protein dan serat yang cukup tinggi. 

Kandungan protein berasal dari abon ikan bandeng sebagai isi pastel dan 

kandungan serat diduga berasal dari penambahan rumput laut pada kulit pastel. 

Pastel mini yang dihasilkan diuji tingkat kesukaan konsumen pada 

beberapa orang secara acak dengan cara mencicipi produk dan panelis ditanya 

secara langsung untuk memberikan tanggapan terhadap produk pastel yang 

dihasilkan. Tanggapan panelis terhadap produk pastel mini ini dari aspek citarasa, 

aroma, kenampakan dan tekstur dapat diterima dengan tingkat kesukaan sangat 

suka. Namun demikian panelis juga memberikan saran untuk perbaikan produk 

untuk layak dipasarkan yaitu; kerenyahan perlu ditingkatkan, retak-retak yang 

terjadi pada permukaan kulit pastel dikurangi dan ukuran pastel yang seragam. 
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Gambar 14. Produk pastel mini rumput laut isi abon bandeng 

  

 

Gambar 15. Pelatihan pembuatan produk pastel mini rumput laut isi abon bandeng 

Produk pastel mini rumput laut isi abon bandeng ini telah dilatihkan 

kepada kelompok wanita tani rumput laut sebagai salah satu upaya diseminasi 

hasil-hasil penelitian. Kegiatan pelatihan pembuatan produk olahan rumput laut 
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ini mendapat tanggapan yang cukup baik di masyarakat dan mereka bersedia 

melakukan proses produksi jika ada jaminan pasar. Berdasarkan hal tersebut, 

maka akan dibentuk pola kemitraan antara produsen pastel mini dengan pihak 

pemasaran. Upaya yang dapat dilakukan pada kelompok usaha ini adalah melalui 

pendampingan  produksi dan pemasaran produk. 
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah; 

a. Beberapa faktor kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan usaha budidaya 

rumput laut di Kabupaten Pangkep antara lain; peran pemerintah yang cukup 

tiggi dalam pengembangan usaha rumput laut, kondisi perairan kabupaten 

pangkep yang sesuai untuk pertumbuhan rumput laut, karakter masyarakat 

yang kuat untuk melakukan kegiatan budidaya di lingkungan perairan pantai, 

ketersediaan tenaga kerja yang cukup, periode pemeliharaan yang singkat 

dengan tingkat produksi yang cukup tinggi, dan tingginya daya serap pasar 

terhadap komoditi rumput laut. 

b. Faktor kelemahan yang berhasil teridentifikasi pada pengelolaan usaha 

budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkep antara lain; karakter fisik, kimia, 

dan oseanografi lingkungan perairan Pangkajene Kepulauan yang sangat 

variatif, kualitas dan kuantitas bibit rumput laut tidak mendukung usaha 

budidaya rumput laut, terbatasnya akses petani rumput laut pada lembaga 

keuangan/perbankan, akses petani terhadap pasar ekspor rumput laut sangat 

terbatas, pemasaran rumput laut lebih banyak dilakukan dalam bentuk basah 

dan kering, kelembagaan petani rumput laut belum dikelola secara baik, 

pengelolaan pascapanen dan pengolahan rumput laut di tingkat petani belum 

maksimal, dan peran penyuluh perikanan dalam kegiatan pendampingan 

usaha budidaya, pemasaran dan pengolahan rumput laut belum maksimal. 

c. Pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Pangkep ditunjang 

oleh lingkungan eksternal dengan beberapa peluang yaitu; komoditi rumput 
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laut merupakan komoditas unggulan nasional dan daerah yang berada dalam 

rantai pasok global, kebijakan pemerintah pusat untuk membatasi ekspor 

dalam bentuk bahan baku, kebutuhan rumput laut di pasar global/dunia terus 

meningkat (peluang ekspor), rumput laut merupakan bahan baku berbagai 

produk industry pangan dan non pangan, keuntungan bisnis budidaya dan 

pengolahan rumput laut cukup tinggi, perairan lepas pantai dapat 

dimanfaatkan secara optimal dengan metode long line, teknologi tepat guna 

pengolahan rumput laut untuk skala industri rumah tangga telah banyak 

dikembangkan, bibit unggul hasil kultur jaringan dan seleksi bibit telah 

dikembangkan. 

d. Pengembangan usaha rumput laut saat ini dan masa yang akan datang 

mendapatkan tantangan dari lingkungan eksternal berupa; persyaratan ekspor 

rumput laut semakin ketat dengan diterapkannya persyaratan phytosanitary 

certificate, karakteristik budidaya rumput laut yang 100% bergantung pada 

kondisi alam, kerusakan lingkungan perairan akibat pencemaran dan perilaku 

illegal fishing seperti penggunaan bom dan bius ikan, perubahan iklim global 

dengan naiknya suhu laut, meningkatnya kadar asam dan pergeseran musim, 

minimya industri olahan rumput laut dalam negeri, zonasi atau tata ruang 

wilayah budidaya rumput laut belum diatur secara jelas, dan investasi 

berbasis rumput laut yang sangat minim. 

e. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal 

maka strategi yang terpilih untuk pengembangan usaha budidaya, pemasaran, 

dan pengolahan rumput laut adalah strategi yang memanfaatkan faktor 

peluang untuk mengatasi faktor kelemahan (strategi WO). 
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f. Rumusan strategi WO yang diusulkan untuk perbaikan tatakelola budidaya, 

pemasaran dan pengolahan rumput laut antara lain; pembentukan usaha 

produksi “bibit sebar” hasil kaidah seleksi secara konsisten dan 

berkesinambungan di setiap kawasan/zona budidaya, peningkatkan 

bimbingan teknis dan pendampingan oleh penyuluh pada kegiatan budidaya, 

pengolahan dan pemasaran rumput laut, penguatan kelembagaan/kelompok 

petani pembudidaya rumput laut sebagai upaya peningkatan teknik budidaya 

dan stabilitas harga, kajian dan penetapan musim tanam sepanjang tahun 

sesuai karakter perairan dan musim di setiap zona budidaya, pengembangan 

usaha pengolahan rumput laut untuk skala industri rumah tangga melalui 

pendampingan dan kerjasama instansi terkait (Pemda, Perguruan tinggi, 

Masyarakat, Pengusaha dan Media). 

g. Produk pastel mini isi abon bandeng yang dihasilkan dari penelitian ini 

memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu produk inovasi 

yang menggabungkan dua komoditi unggulan Kabupaten Paangkep yaitu 

rumput laut dan ikan bandeng. 

 

5.2. Rekomendasi Kebijakan 

Hasil kajian tatakelola budidaya, pengolahan dan pemasaran rumput laut di 

Kabupaten Pangkep yang telah merumuskan beberapa startegi pengembangan 

usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran rumput laut berimplikasi pada 

kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah guna merealisasikan 

perbaikan tata kelola usaha tersebut. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas adalah: 
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a. Peningkatan peran penyuluh dalam kegiatan bimbingan teknis dan 

pendampingan dalam kegiatan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran 

rumput laut melalui pemberian insentif operasional, peningkatan kualitas dan 

kuantitas tenaga penyuluh sesuai beban luasan wilayah kerja. 

b. Pembentukan asosiasi pembudidaya dan pengolah rumput laut di Kabupaten 

Pangkep untuk mendukung penguatan kelembagaan/kelompok petani 

pembudidaya rumput laut sebagai upaya peningkatan teknik budidaya dan 

stabilitas harga. 

c. Inisiasi pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk membentuk usaha 

produksi “bibit sebar” hasil kaidah seleksi secara konsisten dan 

berkesinambungan di setiap kawasan/zona budidaya rumput laut. 

d. Merancang payung hukum kerjasama Penta Heliks antara Pemda, Perguruan 

Tinggi, Masyarakat, Pengusaha dan Media dalam pengembangan usaha 

pengolahan rumput laut skala industri rumah tangga melalui kegiatan 

pendampingan produksi, kelembagaan dan pemasaran. 

e. Melakukan kajian dan penetapan musim tanam sepanjang tahun sesuai 

karakter perairan dan musim di setiap zona budidaya rumput laut di 

Kabupaten Pangkep untuk mendukung peningkatan produksi dan pendapatan 

petani rumput laut. 
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