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v   ABSTRAK 
 

ZULKARNAIN. Analisis Lembaga Rantai Pasok (Supply Chain) 
Komoditas Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi 
Selatan (dibimbing oleh Syafiuddin dan Abdul Haris.). Penelitian ini bertujuan adalah menganalisis lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) tiap pelaku pemasaran rumput laut. Menganalisis Margin, 
Farmers Share, dan Tingkat Efisiensi Pemasaran di setiap lembaga pada Rantai Pasok (supply chain), menganalisis nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan di setiap Lembaga pada Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat pada bulan Januari – April 2019. Populasi dalam peneilitian ini terdiri dari petani rumput laut 59, pedagang pengumpul Desa/Kelurahan 3 orang, pedagang pengumpul Kecamatan 2 orang, pedagang besar Kabupaten 1 orang, dan 2 pabrik/exportir. Penelitian ini mengikuti teknik snowball. Dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif yang kemudian didukung oleh pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara survey, pengisian kuesioner, melakukan wawancaran, dan Focus Group Discusion (FGD). Analisis data yaitu analisis margin pemasaran, harmers share, efisiensi pemasaran, nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan, yang dianalisis dengan menggunakan rumus Hayami, 1987.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran rumput laut di tiap lembaga pemasaran pada rantai pasok (Supply Chain) terdiri dari petani (produsen), pedagang pengumpul Desa, pedagang pengumpul Kecamatan, pedagang besar (pedagang Kabupaten), dan pabrik/exportir. Margin yang diterima petani setiap lembaga dari hasil analisis margin menyatakan bahwa semakin panjang rantai pasok (Supply Chain) semakin kecil margin, sebaliknya semakin pendek rantai pasok (Supply 
Chain) semakin besar marginnya. Efisiensi pemasaran pada petani dengan biaya kerja yang kecil. Nilai tambah yang diperoleh disetiap lembaga adalah semakin banyak produksi yang dikelola maka akan memperoleh nilai tambah yang sangat tinggi. Pendapatan tiap rantai pasok (Supply Chain) meningkat dengan jumlah produksi yang tinggi.   
Kata Kunci: Lembaga, Rantai Pasok, Komoditas, dan Rumput Laut.      
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1  BAB I. PENDAHULUAN 1.1.  Latar Belakang  Rumput laut merupakan salah satu komoditas budidaya laut yang dapat diandalkan, mudah dibudidayakan, dan mempunyai prospek pasar yang baik serta dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya masyarakat pesisir.  Produk rumput laut dimanfaatkan dalam berbagai bidang antara lain pada industri makanan, industri farmasi, kedokteran, Industri kertas, dan lain-lain.  Disamping itu sebagian besar diekspor keluar negeri dalam bentuk kering dan baru sebagian kecil yang diolah dalam bentuk semi refine keraginan atau agar. (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sul-Sel, 2010). Selain aspek ekonomi, usaha budidaya rumput laut juga mempunyai keunggulan prospektif dalam penyediaan lapangan kerja karena usaha budidaya rumput laut banyak menyerap tenaga kerja tanpa memandang perbedaan gender dan umur. (Smart-Fish, 2018).  Potensi rumput laut Indonesia pada Tahun 2014 tercatat sebanyak 10,2 juta ton (basah) mengalahkan jumlah produksi komoditas lainnya seperti udang, kerapu, kakap, bandeng, ikan mas, nila, patin, dan gurame,. ditaregtkan Indonesia dapat memproduksi rumput laut kering sebanyak         1 (satu) juta ton setiap tahun (KKP, 2014). Kinerja ekspor hasil perikanan asal Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) 



2  Makassar, volume ekspor Produk Perikanan Sulawesi Selatan pada periode Mei 2019 tercatat sebesar 15.089 ton dengan nilai mencapai Rp. 444,1 miliar. Jumlah ini meningkat hingga 602,8 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 yang hanya sebesar 2.147 ton. Kepala Balai Besar KIPM Makassar, Chadidjah, Kamis (20/6) mengungkapkan, ekspor perikanan Sulsel periode Mei 2019 masih didominasi oleh komoditi rumput laut yang mencapai 83 persen, disusul oleh komoditi karaginan sebesar       4%. (KKP RI 2019)  Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi rumput laut, data Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Jeneponto (2017) menujukkan data produksi budidaya rumput laut tiap tahun meningkat dengan jumlah pruduksi 17,044.26 ton dengan luas lahan budidaya 3.212.26 Ha, dan jumlah rumah tangga 7105 KK.  Besarnya potensi rumput laut sangat perlu dikembangkan sebagai sumber pendapatan dan perekonomian daerah, rumput laut juga dapat menjadi sektor penghidupan masyarakat pesisir.  Persoalan lain yang muncul adalah hari ini pembangunan sektor perikanan masih belum ada hubungan fungsional diantara tingkatan dan pelaku usaha.  Pelaku pemasaran (sektor hilir) cenderung mementingkan diri sendiri dan bersifat eksploitatif.  Jaringan pasar hanya diikat dan dikoordinasi oleh mekanisme pasar.    



3   Terdapat tiga masalah utama pada sisi pasar yaitu (1) Rendahnya diversifikasi komiditi baik bahan baku maupun bahan olahan; (2) Rendahnya penguasaan terhadap pasar yang disebabkan oleh kurangnya intelegensi, strategi dan promosi pasar; (3)   Distorsi pasar yang menyebabkan tidak berjalannya mekanisme pasar dan mendongkrak ongkos produksi.  Distorsi pasar juga mengakibatkan harga komoditi dibawah harga yang semestinya (under value), margin produksi jauh lebih kecil dari margin pasar sehingga terjadi kecenderungan orang hanya berusaha di sektor perdagangan. (Saleh, 2015).  Rantai Pasok atau Supply Chain Management (SCM) adalah suatu jaringan organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan system management untuk perbaikan system penyaluran produk, informasi, pelayanan, dan dana dari pemasok ke pengguna akhir (konsumen).  Pendekatan rantai pasok didasarkan pada; (a) Proses budidaya untuk menghasilkan produk (komoditas pertanian), (b) Mentransformasikan bahan mentah (penanganan panen dan pascapanen), dan (c) Pengiriman produk ke konsumen melalui sistem distribusi.  Rantai pasokan tidak dapat berdiri dengan baik sendiri tanpa disetai dengan rantai permintaan yang baik pula, Yoga, et, al. (2014). 



4  Pada dasarnya petani atau pedagang desa memiliki kemampuan untuk menjangkau langsung pihak eksportir dan pabrik pengolahan. Seperti hasil temuan di lapangan yang menggambarkan beberapa pedagang di desa menggunakan saluran petani ke padagang pengumpul dan eksportir atau ke pabrik pengolahan. Di antara beberapa saluran pemasaran yang digunakan, saluran yang berakhir di simpul eksportir lebih unggul dalam efisiensi teknis, sedangkan saluran pemasaran yang akhir simpulnya di pabrik pengolahan lebih unggul dalam efisiensi ekonomis (Erizal dan Miftah,. 2013).  Menurut Yoga, et, al. (2014). Petani menjual rumput laut kering kepada padagang pengumpul rata-rata seharga Rp. 3.944,44,- Harga jual tertinggi pada tinggkat petani adalah Rp. 7.000,- dan harga terendah Rp. 3.500,-. Dari harga tersebut, petani mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 1.273,- dengan keuntungan tertinggi Rp. 1.754,- dan keuntungan terendah Rp. 968,-. Jika petani mampu membuat kelompok tani, dan menjual langsung kepedagang besar Surabaya, maka keuntungan yang didapatkan oleh petani akan semakin besar. Penelitian dari World Bank menunjukkan bahwa petani mendapatkan share nilai tambah yang sangat kecil dibandingkan dengan middleman dan ritel, sedangkan biaya yang dikeluarkan relatif sama jika dibandingkan dengan rantai yang lain. Yoga, et, al. (2014). 



5  Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana permasalahan rantai pasok yang dapat mengurangi pendapatan dan nilai tambah yang semestinya dimiliki oleh petani pembudidaya rumput laut. 1.2.  Rumusan Masalah Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas maka perlu; 1. Bagaimana rantai pasok (Supply Chain) antara pelaku pemasaran rumput laut di Kabupaten Jeneponto. 2. Berapa besar Margin, Farmers Share, dan Tingkat Efisiensi Pemasaran di setiap lembaga pada Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? 3. Berapa nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan di setiap Lembaga pada Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis rantai pasok (Supply Chain) tiap pelaku pemasaran rumput laut di Kabupaten Jeneponto. 2. Menganalisis Margin, Farmers Share, dan Tingkat Efisiensi Pemasaran di setiap lembaga pada Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? 3. Menganalisis nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan di setiap Lembaga pada Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? 



6  1.4. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah 1. engetahui sejauh mana rantai pasok (Supply Chain) di Kabupaten Jeneponto dalam mempengaruhi pemasaran rumput laut di Kabupaten Jeneponto. 2. Mengetahui berapa margin, farmers share, dan tingkat Efisiensi Pemasaran lembaga pada Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? 3. Mengetahui nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan di setiap lembaga Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? 4. Sebagai bahan informasi bagi pemangku kepentingan seperti petani, pedagang, pengusaha, SKPD terkait dan yang berkepentingan dalam usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Jeneponto.         



7  BAB II. KAJIAN PUSTAKA 2.1. Kajian Teoristis 2.1.1.  Rantai Pasokan (Supply Chain),  Beberapa tulisan ilmiah mendefenisikan managemen rantai pasokan agribisnis sebagai berikut; (1) Roekel et al. (2002) dalam Yoga, et, al. (2014) menyatakan bahwa managemen rantai pasokan menghubungkan berbagai pelaku bisnis mulai dari petani di lahan pertanian, industry hasil pertanian, rantai-rantai distribusi sampai kepada konsumen dengan tujuan untuk mencapai efektifitas rantai pasokan dan aliran barang yang berorientasi kepada konsumen, (2) Perdana (2009) dalam Yoga, et, al. (2014) mendefenisikan managemen rantai pasokan sebagai suatu kumpulan perusahaan yang independen yang bekerjasama erat untuk mengelola aliran produk dan jasa sepanjang perusahaan rantai pasok tambah produk pertanian dan pangan dalam upaya mewujudkan nilai konsumen yang unggul pada tingkat harga yang terjangkau, (3) Woods, 2004 dalam Yoga, et, al. (2014). Managemen rantai pasokan merupakan managemen secara keseluruhan dari proses produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian untuk memasok konsumen produk yang diinginkan.  Rantai pasok merupkan suatu proses kegiatan jual beli yang menjadi penghubung antara petani dan pasar tapi dengan memungkinkan terjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan nilai atau harga yang akan diperoleh disetiap proses atau rantai. 



8  The traditional view on a supply chain is the cycle view (Chopra and Meindl, 2001). In this view the processes in a supply chain are divided into a series of cycles, each performed at the interface between two successive stages of a supply chain. This means that each cycle is decoupled from other cycles via an inventory so it can function independently, optimise its own processes and is not hindered by ‘problems’ in other cycles. For example, a cycle that replenishes retailer inventories by delivering products from the manufacturers end-product inventory and a cycle that takes care of replenishing the manufacturers inventory by producing new end-products. A cycle view of the supply chain clearly defines the processes involved and the owners of each process (hence roles and responsibilities). Although this might seem a satisfactory situation, the next section will discuss some negative effects from a supply chain perspective. (Jack van der Vorst. 2004)   Managemen rantai pasokan dalam agribisnis memiliki karakteristik unik. Perdana (2009) dalam Yoga, et, al. (2014).  karakteristik unik dari managemen rantai pasokan agribisnis adalah sebagai berikut : 1. Konsumen  Permintaan konsumen produk pangan menekankan pada aspek kesehatan, keragaman, dan kenyamanan.  Pemilihan produk pangan dipengaruhi oleh karakteristik konsumen pada setiap Negara.  Selain itu, konsumen pangan didorong oleh kebutuhan konsumen yang unik seperti 



9  nutrisi, keamanan pangan, kepekaan, dan kebutuhan social.  Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh budaya konsumen dan lingkungan sosial. 2. Distribusi Produk Pertanian  Tidak hanya konsumen yang berbeda pada setiap Negara, tetapi juga karakteristik produk seperti pengemasan, pelabelan, dan sistem distribusi juga berbeda.  Para pelaku usaha harus menghadapi perubahan-perubahan aturan dan regulasi serta harus mengakomodasi keinginan konsumen. 3. Peranan Pemasaran Dalam Solusi Rantai Pasokan  Rantai pasokan pangan agribisnis harus mampu memberikan solusi optimal untuk ketapatan produk, ketepatan tampat, dan ketepatan waktu dalam memenuhi kebutuhan pasar pada setiap Negara.  Solusi optimal pemasaran hanya dapat dicapai apabila dikaitkan dengan isu rantai pasokan yang menjadi penjamin dalam penyampaian produk ke konsumen. 4. Karakteristik Produk Pertanian  Sifat yang mudah rusak pada produk pertanian meningkatkan pentingnya penyimpanan, penanganan, dan transportasi.  Seperti contoh: tantangan industry produk segar adalah ketersediaan transportasi yang cepat dan berpendingin.  Dengan globalisasi perdagangan dan pengembangan teknologi penanganan dan penyimpanan baru, rantai pasokan agribisnis pangan telah mentrasformasikan faktor produk 



10  musiman menjadi mekanisme stabilisasi untuk menjamin pasokan produk yang stabil sepanjang tahun. 5. Isu Kesinambungan Material  Rantai pasokan harus mampu menjamin ketersediaan pasokan yang berkelanjutan dari suatu produk pertanian dalam memenuhi permintaan konsumen.  Dalam rantai pasokan pangan, ketersedian bahan baku pertanian harus diperhatikan dalam proses prakiraan.  Hal tersebut terjadi karena jumlah panen yang tidak menentu  Tujuan pengembangan managemen rantai pasokan pada negara berkembang adalah untuk membangun kapasitas produsen lokal sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik dan ekspor.  Tujuan lainnya adalah sebagai upaya membantu petani di negara berkembang untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan kebutuhan konsumsi pangan dunia, Perdana (2009) dalam Yoga, et, al. (2014), managemen rantai pasokan dapat menurunkan biaya transaksi dan marjin yang terjadi antara rantai.  Hal tersebut dikarenakan oleh banyaknya aktivitas dan berbagai aspek yang terkait di dalamnya.  Kegunaan dari pendekatan managemen rantai pasokan dalam bidang pertanian didaftar dibawah ini (Roekel et, al., 2002) dalam Yoga, et, al. (2014): 1. Mengurangi kehilangan produk dalam transportasi dan penyimpanan. 2. Meningkatkan penjulan. 



11  3. Diseminasi teknologi, teknik lanjutan, modal, dan pengetahuan diantara mitra dalam rantai pasokan. 4. Informasi yang lebih baik mengenai arus produk, pasar, dan teknologi. 5. Transparansi rantai pasokan. 6. Penjejakan dan penelusuran sumber pasokan suatu produk. 7. Pengendalian yang lebih baik dari kualitas dan keamanan produk. 8. Inventasi dan resiko yang besar dibagi diantara mitra dalam rantai pasokan.  Rantai pasokan menjadi penting dengan melihat proses yang terjadi karena akan melibatkan berbagai unsur sehingga akan menjadi penting karena akan menjadi sumber pergerakan ekonomi bagi pelaku yang terlibat dalam rantai pasok tersebut. Increasingly, supply chain management is being recognized as the management of key business processes across the network of organizations that comprise the supply chain. While many have recognized the benefits of a process approach to managing the business and the supply chain, most are vague about what processes are to be considered, what sub-processes and activities are contained in each process, and how the processes interact with each other and with the traditional functional silos. In this paper, we provide strategic and operational descriptions of each of the eight supply chain processes identified by members of The Global Supply Chain Forum, as well as illustrations of the interfaces among the processes and an example of how 



12  a process approach can be implemented within an organization. Our aim is to provide managers with a framework to be used in implementing supply chain management, instructors with material useful in structuring a supply chain management course, and researchers with a set of opportunities for further development of the field. (Keely L. Croxton. et. al. 2001). 2.1.2. Analisis Nilai Tambah (Value Added) Rantai Pasok Produk Segar Holtikultura.   Produk pertanian memiliki sifat yang mudah rusak (perishable), sehingga diperlukan proses penanganan yang tepat, sehingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen sesuai dengan mutu yang diinginkan.  Dalam perjalanannya menuju ke tangan konsumen, komoditas tersebut akan mengalami beberapa proses perlakuan, seperti pengolahan, pengawetan, dan pemindahan untuk menambahkan kegunaan atau untuk menimbulkan nilai tambah.  Nilai tambah komoditas pertanian di sektor hulu dapat dilakukan dengan menyediakan bahan baku berkualitas dan berkesinambungan yang melibatkan para pelaku pada seluruh mata rantai, antara lain petani, penyedia sarana dan prasarana pertanian, serta penyediaan teknologi. Marimin, 2010 dalam Yoga, et, al. (2014).  Ada dua cara untuk menghitung nilai tambah, yaitu nilai tambah untuk pengelolaan dan nilai tambah untuk pemasaran.  Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk pengelolaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor teknis dan faktor pasar.  Faktor teknis yang berpengaruh adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang 



13  digunakan, dan tenaga kerja.  Sedangkan faktor pasar yang berpengaruh adalah output, upah tenaga kerja, harga bahan baku, dan input lainnya, Yoga, et, al. (2014).  Rantai nilai menggambarkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk membawa produk atau layanan dari konsepsi, melalui fase yang berbeda dari produksi (yang melibatkan kombinasi dan transformasi fisik dan masukkan dari berbagai layanan produser), pengiriman ke konsumen akhir, dan pembuangan akhir setelah digunakan, Kaplinsky (2000) dalam Yoga, et, al. (2014). 2.1.3. Margin Pemasaran  Hanafiah dan Saefuddin (2006) mendefenisikan margin pemasaran sebagai perbedaan harga yang dibayarkan penjual pertama (produsen) dan harga yang dibayar oleh pembeli terakhir.  Pengertian analisis margin pemasaran dan share harga merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu pemasaran. Margin pemasaran dapat diketahui dari perhitungan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan Lembaga pemasaran yang ikut berperan dalam proses pemasaran. Margin pemasaran dengan kata lain juga dapat diartikan sebagai perbedaan harga yang diterima petani dengan pedagang perantara (Zubaidi, 2008).  Margin pemasaran dapat didefenisikan sebagai selisih harga antara yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen. Panjang pendeknya sebuah saluran pemasaran dapat mempengaruhi 



14  marginnya, semakin panjang saluran pemasaran maka semakin besar pula margin pemasarannya, sebab lembaga pemasaran yang terlibat semakin banyak. Besarnya angka margin pemasaran dapat menyebabkan bagian harga yang diterima oleh petani produsen semakin kecil dibandingkan dengan harga yang dibayarkan konsumen langsung ke patani, sehingga salauran pemasaran yang terjadi atau semakin panjang dapat dikatakan tidak efisien (Istiyanti, 2010). 2.1.4. Efisiensi Pemasaran.  Efisiensi pemasaran merupakan tolak ukur atas produktifitas proses pemasaran dengan membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran (Downey dan Steven, 1994 dalam Hastuti dan Rahim, 2007).  Pengukuran efisiensi pemasaran pertanian yang menggunakan perbandingan output pemasaran dengan biaya pemasaran pada umumnya dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi pemasaran dengan mengubah rasio keduanya. Upaya perbaikan efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan output pemasaran atau mengurangi biaya pemasaran. Potensi-potensi perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan mengacu pada perbandingan output pemasaran dan biaya pemasaran (Sudiyono, 2001).  2.1.5. Nilai Tambah.  Menurut Marimin dan Maghfiroh, 2011 dalam Ngabalin 2013. Konsep nilai tambah adalah suatu perubahan nilai yang terjadi karena 



15  adanya perlakuan terhadap suatu input pada proses produksi. Arus peningkatan nilai tambah komoditas perikanan terjadi disetiap mata rantai yang berawal dari nelayan dan berakhir di konsumen akhir. Nilai tambah setiap anggota rantai nilai berbeda-beda tergantung dari input perlakuan oleh setiap anggota rantai nilai tersebut.  Menurut Marimin dan Maghfiroh, 2011 dalam Ngabalin 2013. Ada dua cara untuk menghitung nilai tambah, yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk pengolahan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis yang berpengaruh adalah kapasitas produk, jumlah bahan baku yang digunakan, dan tenaga kerja. Sedangkan faktor pasar yang berpengaruh adalah harga output, upah tenaga kerja, harga bahan baku, dan nilai input lainnya. 2.1.6. Pendapatan  Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan. Pendapatan dapat menunjukkan seluruh uang atau seluruh material lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan kekayaan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga tertentu (Windi, 1997) dalam (Cakra Iswahyudi, 2015).  Dilihat dari sisi produsen, pendapatan berarti sejumlah penghasilan yang diperoleh dari menjual barang hasil pendapatannya atau dengan 



16  kata lain menghargakan pendapatan dengan suatu harga pasar tertentu (Gunawan dan Lanang, 1997) dalam (Cakra Iswahyudi, 2015). Pendapatan adalah nilai sejumlah uang yang diterima pembudidaya yang merupakan hasil pengurangan antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan (Dede Putri, et. al. 2014).  Biaya usahatani rumput laut. Biaya usahatani rumput laut terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak mempengaruhi produksi dalam jangka pendek. Biaya tetap dalam penelitian ini adalah nilai penyusutan alat dan ijin usaha. Penerimaan merupakan hasil perkalian antara produksi dengan harga jual. Pendapatan merupakan hasil pengurangan penerimaan dengan biaya total (Donny O. A. et. al. 2016).  Pendapatan merupakan hasil akhir dari biaya operasional, biaya produksi dikurangi dengan harga penjualah produk. 2.1.7. Pemasaran Rumput Laut  Pemasaran telah didefenisikan dalam berbagai pengertian. Menurut American Marketing Association, pemasaran diartikan sebagai hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pengertian lainnya adalah yang menyatakan pemasaran sebagai usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat. 



17   Disamping pengertian yang telah disebutkan, terdapat pengertian lain adalah menyatakan pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. (Sofjan Assauri. 2004).   Selain kegiatan budidaya rumput laut masyarakat juga melakukan kegiatan pemasaran komoditi perikanan.  Namun pemasaran hasil rumput laut masih dihadapkan dengan berbagai masalah antara lainnya posisi tawar nelayan budidaya dalam menentukan harga jual, Aspek structural lain adalah lemahnya posisi pembudidaya rumput laut dalam pemasaran yaitu pembudidaya rumput laut tidak memiliki akses terhadap pasar.  Kelemahan posisi tersebut menyebabkan mergin keuntungan pemasaran lebih banyak pada pedagang dan bukan ke pembudidaya rumput laut. Cheasfika, et. al. (2016).  Perbaikan pemasaran pada dasarnya adalah upaya perbaikan posisi tawar produsen terhadap pedagang, pedagang terhadap konsumen, dan sebaliknya. Perbaikan pemasaran juga berarti persaingan memperebutkan keutungan dalam perdagangan, baik pada pasar domestic maupun internasional secara adil dan transparan yang bebas dari kompetitif (Erizal. dan Miftah. 2013)  Menurut Yayat Hikmayani, et. al. (2007). Pemasaran rumput laut melibatkan beberapa Lembaga pemasaran baik yang ada dilokasi maupun yang ada diluar lokasi budidaya baik dikabupaten maupun 



18  provinsi.  Lembaga pemasaran melibatkan secara umum disetiap lokasi hampir sama yaitu terdiri dari:  a. Pedagang pengumpul local  Pedagang pengumpul membeli rumput laut dari pembudidaya baik dengan kondisi basah (panen) maupun kering (kadar air 60%).  Harga beli rumput laut basah dibeli dengan harga Rp. 1.000/kg dan kering Rp.3.000-4.000/kg. Apabila pedagang pengumpul membeli rumput laut dari pembudidaya dalam kondisi basah, maka rumput laut tersebut akan dikeringkan selama 3-4 hari sehingga kadar air mencapai 40%. b. Pedagang Besar  Pedagang besar menerima kiriman rumput laut dari pedagang pengumpul yang sudah menjadi langganannya. Jumlah pedagang besar sangat terbatas paling banyak 3 orang, dan mereka mempunyai pedagang pengumpul yang mensuplai rumput laut kering. c. Pabrik Pengolahan atau Eksportir  Pusat pabrik pengolahan dan eksportir rumput laut di Indonesia sebagian besar terpusat di Surabaya. Data yang diperoleh sebanyak 19 buah perusahaan rumput laut berada di Surabaya. Pengiriman rumput laut oleh pedagang besar atau agen yang terdapat di daerah tergantung kedekatan lokasinya. Hampir seluruh perairan disepanjang laut di kota Tual digunakan untuk budidaya rumput laut, termasuk juga di Kecamatan Dullah Utara, 



19  kondisi perairan Kecamatan Dullah Utara yang terletak didalam teluk, sehingga mengakibatkan kegiatan budidaya tidak terlalu berpengaruh terhadap ancaman cuaca, terutama gelombang dan angin.  Disamping itu lokasi desa-desa di Kecamatan Dullah Utara yang terletak dipinggiran pantai mengakibatkan sebagian besar penduduk desanya melakukan kegiatan budidaya rumput laut. Syahibul Khafi Hamid (2012) 1. Petani Rumput Laut (Eucheuma Cottonii)  Rumput laut yang dihasilkan oleh petani dalam bentuk rumput laut kering, dengan harga rata-rata Rp 6.363/kg. dengan kadar air berkisar antara 35 – 40 persen.  Dengan rendemen rumput laut berkisar 20-25 persen yakni 5 kg rumput laut basah menjadi 1 kg rumput laut kering.  2. Pedagang Pengumpul Desa  Pedagang pengumpul desa berfungsi sebagai pembeli rumput laut kering dari para petani rumput laut.  Harga beli rumput laut di tingkat pedagang pengumpul desa adalah berkisar Rp. 6.363.  Mereka tinggal didesa dan hidup berdampingan dengan para petani. Untuk mengikat para petani rumput laut di desa, umumnya para pedagang pengumpul desa memberikan pinjaman modal serta pinjaman untuk kebutuhan hidup kepada petani rumput laut.  Sehingga petani rumput laut menjadi terikat dan harus menjual hasil rumput lautnya kepada pedagang pengumpul desa.   



20  3. Pedagang Pengumpul Kecamatan Pedagang pengumpul kecamatan tinggal di Ibu kota Kecamatan dalam hal ini di Desa Dullah, mereka membeli hasil rumput laut kering dari pedagang pengumpul desa dan juga langsung kepada petani. 4. Pedagang Lokal  Pedagang lokal umumnya bertindak sebagai perantara saja, mereka tidak melakukan fungsi pengepakan dan sortasi karena umumnya sudah dilakukan oleh pedagang pengumpul kecamatan.  Secara kasat mata pedagang pengumpul kecamatan bisa secara langsung menjual rumput laut kering kepada pedagang besar antar pulau, karena jarak antara pedagang lokal dengan pedagang besar antar pulau relatif dekat.  Akan tetapi para pedagang pengumpul kecamatan sebagian besar menjual rumput laut keringnnya kepada pedagang lokal, hal ini disebabkan karena adanya hubungan kerjasama yang cukup kuat antara pedagang lokal dan pedagang pengumpul kecamatan.    5. Pedagang Besar Antar Pulau  Pedagang besar adalah pedagang yang membeli rumput laut dari para pedagang pengumpul maupun pedagang lokal, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan didapat ada 7 pedagang besar yang ada di Kota Tual.  Umumnya para pedagang besar ini memiliki beberapa pedagang pengumpul sebagai kaki tangannya yang dapat memasok rumput laut kering secara terus menerus.  Bahkan untuk memperoleh hasil rumput laut yang berkelanjutan mereka memberikan 



21  pinjaman modal usaha kepada para pedagang pengumpul.  Disamping itu dengan adanya pola kerjasama dalam memberikan keuntungan diantara keduanya yang terus menerus dipertahankan, menjadi pengikat antara para pedagang pengumpul/lokal dengan pedagang besar. Syahibul Khafi Hamid (2012). 2.1.8. Budidaya Rumput Laut    Pemilihan Lokasi, Smart – fish (2018) a. Lokasi mudah dijangkau oleh sarana transportasi b. Daras perairan (substrat) terdiri dari pasir kasar berlumpur dan atau   pecahan karang berlumpur c. Salinitas air 28-33 permil d. Temperature 25-32 ºC e. pH air 6-9 f. Perairan bersih relatife jernih g. Kedalaman dan perbedaan tinggi pasang surut dapat dipertimbangkan dalam menentukan metoda budidaya yang akan digunakan.  Pada saat surut terendah kedalaman sekitar 1 meter, dapat digunakan metoda lepas dasar, apabila lebih dari 1 meter dapat digunakan metoda rakit dan atau rawai (disesuaikan dengan ketersediaan peralatan di lokasi) h. Kecepatan arus berkisar 0,2-0,4 m/detik i. Terlindung dari arus dan hempasan ombak yang kuat (ada karang pemecah ombak, berada di teluk atau terlindung pulau) 



22  j. Air tidak tercemar limbah industri, minyak dari kapal dan atau limbah pemukiman k. Tidak banyak predator (seperti ikan dan penyu) dan tidak ada tanaman lain sebagai pesaing l. Bukan jalur pelayaran umum m.  Ada species indicator, seperti; Ulva sp, Laurencia sp, Hypnea sp, Padina sp, Sragassum sp, Acanthophara sp. 2.1.9. Pengolahan Rumput Laut   Beberapa jenis rumput laut yang paling sering digunakan sebagai bahan baku industri adalah jenis rumput laut mengandung karaginan, agar dan alginat seperti Gracilaria sp, Eucheuma sp, dan Sargasum sp. Rumput laut dapat diolah dengan cara yang sangat beragam, baik dengan proses pengolahan sederhana maupun dengan proses pengolahan yang lebih kompleks untuk menjadi barang setengah jadi, kemudian akan diproses kembali untuk menjadi barang yang siap dikonsumsi. Rumput laut terlebih dahulu diekstraksi dalam bentuk karaginan, agar dan alginat lalu kemudian diolah menjadi berbagai produk yang siap dikonsumsi, baik untuk dikonsumsi secara langsung seperti agar–agar, susu, roti, selai, manisan, maupun sebagai bahan baku untuk industri atau farmasi, seperti yang ditunjukkan pada bagan pohon industri (Kementerian Perindustrian, 2015).   Secara umum, pemanfaatan rumput laut di dunia dibagi menjadi beberapa jenis, yakni (Warta Ekspor, 2013): 



23  � Makanan Rumput laut telah lama dikonsumsi sebagai bahan makanan di beberapa negara seperti Jepang, sebagai salah satu komponen dalam sushi. Selain itu, di Eropa, masyarakat yang berada di daerah pesisir juga telah mengkonsumsi rumput laut,termasuk diantaranya budaya Welsh di Kepulauan Inggris, Irlandia, Skotlandia, serta budaya Skandinavia seperti Norwegia dan Islandia. 
� Pupuk Rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tumbuhan di daratan. Masyarakat petani di daerah pesisir telah lama mengumpulkan rumput laut untuk dijadikan pupuk. Rumput laut dianggap sebagai alternatif pupuk organik yang layak bagi masyarakat pesisir. Dalam perkembangan saat ini rumput laut bisa diekstraksi ke dalam pupuk kimia untuk penyimpanan lebih mudah. 
� Bahan Tambahan Makanan Rumput laut juga telah dimanfaatkan sebagai bahan tambahan makanan, seperti digunakan untuk menyimpan es krim halus dan lembut dengan mencegah kristal es dari pembentukan saat pembekuan. Rumput laut digunakan untuk memperlambat kecepatan mencairnya es krim. Selain itu, rumput laut juga digunakan dalam bir untuk membuat busa bir lebih stabil dan abadi, juga dalam minuman anggur untuk membantu mempertegas warna, dan untuk mengentalkan dan menstabilkan segala sesuatu seperti saus, mayones, salad dressing dan yoghurt. 



24  � Pengendali Pencemaran (Pollution Control) Rumput laut ditemukan dapat membersihkan polutan mineral yang cukup efektif. Rumput laut dapat mengurangi fosfor dan nitrogen konten (seperti amonium) dari pembuangan limbah perawatan dan pertanian. Rumput laut juga efektif dalam menyerap logam. Hasil penelitian terbaru di Eropa menunjukkan bahwa rumput laut dapat menghapus kandungan logam hingga 95% dari logam dalam air yang dibuang dari tambang.  
� Bahan Kecantikan dan Pengobatan Rumput laut telah dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan obat–obatan. Hasil penelitian modern telah menemukan bahwa rumput laut kaya akan antioksidan seperti betakaroten, vitamin B1 (tiamin), berfungsi menjaga saraf dan otot jaringan sehat, vitamin B2 (riboflavin), berfungsi membantu tubuh untuk menyerap zat besi, serta vitamin B12. Selain itu, rumput laut juga mengandung kromium, mempengaruhi cara berperilaku insulin dalam tubuh, dan seng yang membantu proses penyembuhan. Saat ini, telah banyak dihasilkan produk kosmetik berbasis rumput laut serta bentuk terapi menggunakan rumput laut yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit rematik dan radang sendi. Hasil akhir dari pengolahan rumput laut dapat dibagi kedalam 3 kelompok barang jadi yang siap dikonsumsi yakni: (1) Pharmacy Grade, rumput laut digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi kebutuhan farmasi seperti bahan gigi buatan, shampo, dan lain sebagainya; (2) Industrial Grade, rumput laut digunakan sebagai bahan 



25  baku industri; (3) Food Grade, rumput laut digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan makanan. Kondisi industri pengolahan rumput laut di Indonesia saat ini sebagian besar masih berada dalam level 2, tahap pengolahan rumput laut kering menjadi bahan baku industri. Beberapa hasil industri pengolahan rumput laut telah merambah ke level 3, namun hanya untuk produk makanan dan minuman, sedang untuk hasil industri lainnya, Indonesia masih dalam tahap riset dan pengembangan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2014, jumlah produksi olahan rumput laut baru mencapai 15.638 ton per tahun. Jumlah tersebut diperoleh dari 18 unit usaha yang terdiri dari lima (5) unit usaha industri agar–agar, dua (2) unit usaha industry Refine Carageenan (RC) dan 11 unit usaha industry Semi Refined Carageenan (SRC) (Kementerian Perindustrian, 2015). Agar–agar, karaginan dan alginat merupakan senyawa hasil ekstraksi rumput laut kering yang memiliki fungsi dan khasiat yang berbeda. Ketiga hasil ekstraksi tersebut paling sering digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi siap konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk minuman. Tabel 3.2 menunjukkan hasil pengolahan industri rumput laut di dunia, baik dalam bentuk makanan maupun non-makanan. Karaginan merupakan senyawa hidrokoloid yang diekstraksi dari rumput laut merah jenis Eucheuma cottonii. Karaginan bermanfaat untuk 



26  meningkatkan kestabilan bahan pangan baik berbentuk suspense (disperse padatan dalam cairan), maupun emulsi (disperse gas dalam cairan). Karaginan biasa digunakan dalam industri makanan sebagai bahan pengental, pengemulsi dan stabilisator suhu.Selain itu karaginan juga digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan tekstil (karaindo.com, 2015). Terdapat tiga jenis karaginan yang dibedakan berdasarkan bentuk gel yang dihasilkan (karaindo.com, 2015), yakni (i) iota carrageenan atau dikenal juga tipe spinosum, yang menghasilkan gel yang lembut dan fleksibel atau mudah dibentuk; (ii) kappa carrageenan atau dikenal juga tipe cottoni, menghasilkan gel yang kaku, rapuh dan keras; dan (iii) lambda carrageenan, yang tidak mampu membentuk gel namun berbentuk cairan kental. 2.2. Kajian Penelitian yang Relevan Rantai pasok rumput laut yang ada di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ada satu rantai, yaitu Petani Rumput Laut – Pedagang Pengumpul – Pedagang Besar Surabaya dalam Yoga, et, al. (2014).     Gambar 1. Rantai pasok rumput laut yang ada di Kecamatan Nusa    Penida Kabupaten Klungkung. PEDAGANG PENGUMPUL PEDAGANG BESAR SURABAYA PETANI RUMPUT LAUT 



27  Petani melakukan pembibitan rumput laut dengan cara mengikat bibit pada tali. Bibit diperoleh dari tanaman rumput laut muda, hasil panen sebelumnya. Penanaman dan pemanenan rumput laut pada areal sepanjang pantai Nusa Penida. Umur rumput laut dari penanaman hingga siap dipanen mencapai satu bulan. Dalam setahun, petani dapat melakukan maksimal 13 kali pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan melepaskan tali pengikat tambatan rumput laut dan selanjutnya ditaruh pada wadah keranjang. Rumput laut selanjutnya dipetik di darat, untuk memudahkan pemanenan, dan mempercepat penjemuran rumput laut. Setelah kering, rumput laut selanjutnya dikemas menggunakan karung plastik, dan dijual kepada pedagang pengumpul. Kehilangan selama pemanenan pada tingkat petani adalah sebesar 20%.  Pedagang pengumpul selanjutnya menjemur kembali rumput laut. Pada proses penjemuran, dilakukan juga pembersihan rumput laut dari kotoran yang masih ada, seperti karang, plastik, batu, dan lainnya. Setelah kering, maka rumput laut selanjutnya dikemas menggunakan karung plastik dan ditimbang, kemudian disimpan untuk selanjutnya dikirim ke pedagang besar di Surabaya. Alat transportasi yang digunakan adalah Truk terbuka. Transportasi menggunakan truk menyebabkan kehilangan pada saat transportasi sebesar 10%. Petani menjual rumput laut kering kepada pedagang pengumpul rata-rata seharga Rp 3.944,44. Harga jual tertinggi pada tingkat petani adalah Rp 7.000 dan harga terendah adalah Rp 3.500. Dari harga 



28  tersebut, petani mendapat keuntungan rata-rata Rp 1.273, dengan keuntungan tertinggi Rp 1.754 dan keuntungan terendah Rp 968. dalam Yoga, et, al. (2014). Petani yang memasarkan rumput laut melalui kelompok menjual kepada pihak agen perantara, sementara petani yang memasarkan secara individu menjual kepada pedagang pengumpul. Dalam kegiatan pascapanen melalui kelompok tani, para petani anggota mengeluarkan biaya pengangkutan dan pengemasan yang ditanggung melalui biaya operasional kelompok. Sementara itu bagi petani yang memasarkan rumput laut secara individu tidak mengeluarkan biaya pascapanen karena langsung menjual kepada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul rumput laut membeli hasil rumput laut kering dari para petani yang sudah menjadi langganan setiap periode penjualan. Pedagang pengumpul selanjutnya menjual hasil rumput laut kering kepada pihak eksportir yang berada di wilayah Bali. Transaksi jual beli yang dilakukan antara pedagang pengumpul dan eksportir belah pihak dilakukan dengan cara tawar menawar. Agen perantara memberikan informasi penawaran harga yang diterima dari pihak kelompok tani kepada mitra eksportir yang berada di Surabaya. Jika pihak eksportir tersebut telah sepakat dengan harga yang ditentukan barulah transaksi jual beli dilaksanakan.  Berbeda halnya dengan para petani responden yang menjual hasil panen rumput laut kering secara individu. Dalam sistem pengelolaan ini, 



29  posisi tawar petani rendah untuk mengajukan penentuan harga jual. Penentuan harga di tingkat petani lebih dipengaruhi oleh pedagang pengumpul. Harga beli yang ditentukan oleh pedagang pengumpul tersebut merupakan penyesuaian terhadap harga jual yang ditawarkan oleh pihak eksportir kepada pedagang pengumpul. Pada tingkat eksportir, penentuan harga dilakukan melalui tawar menawar yaitu dengan negosiasi kepada pihak importir. Informasi mengenai harga di tingkat eksportir terkadang juga diperoleh dari para pesaing. Mahayana (2012). Ekonomi dunia yang terus tumbuh, selain memberikan dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat dunia juga menghasilkan pengaruh negatif pada lingkungan dan faktor ini sangat erat kaitanya dengan faktor sosial sebuah bangsa. Salah satu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara adalah sektor transportasi (B Vittaldasa Prabhu, 2008) dalam Yoga, et, al. (2014). Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran mengenai pentingnya konsep rantai pasok yang berkelanjutan (sustainable).  Rantai pasok yang berkelanjutan merupakan perkembangan dari ilmu rantai pasok itu sendiri, dikatakan berkelanjutan dikarenakan memenuhi 3 faktor utama dalam perwujudannya yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Balkan et al, 2011) dalam Yoga, et, al. (2014). Lokasi rumput laut (Eucheuma cottonii) dibudidayakan oleh nelayan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat berada di dusun Pulau Osi, dusun Wael, dusun Kotania dan desa Nuruwe. Kegiatan budidaya telah 



30  dilakukan sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sebagian besar metode budidaya yang digunakan adalah metode rawai (longline) dan metode rakit apung. Rumput laut yang dihasilkan biasanya dijual oleh nelayan pembudidaya ke pengepul setempat dalam bentuk rumput laut kering dengan metode Budidaya Rawai/longline dan Metode budidaya Rakit Apung. Pengepul rumput laut di Kabupaten Seram Bagian Barat rata-rata berusaha selama 7 tahun dan seluruh pengepul seluruhnya menyatakan bukan usaha turun temurun serta mayoritas tidak berbadan usaha.  Penjualan produk rumput laut di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tiga tahun terakhir sebanyak 47,92% mengalami peningkatan, 27,08% stabil dan 25% mengalami penurunan penjualan. Adapun alasan terjadinya peningkatan meliputi (a) kondisi perairan, (b) pertumbuhan rumput laut, (c) Musim, (d) kondisi alam mendukung untuk budidaya, (e) kapasitas budidaya yang meningkat, (f) keberadaan pengepul dari luar wilayah. Selanjutnya alasan pertumbuhan relatif stabil meliputi (a) penetapan harga dari pengepul di bawah standar, (b) keadaan alam mendukung dan harga rumput laut kadang naik dan turun, (c) kapasitas budidaya yang kecil, (d) tingkat keberhasilan panen, (e) tingkat ketersediaan bahan baku. Sedangkan alasan terjadinya penurunan penjualan rumput laut meliputi (a) faktor musim, (b) pencemaran perairan dan penyakit rumput laut, (c) distorsi harga di tingkat pengepul, (d) rumput laut terinfeksi penyakit, dan (e) keberadaan predator rumput laut. 



31  Para nelayan di Kabupaten Seram Bagian Barat menjual seluruh rumput laut yang dihasilkan melalui agen/pengepul, sehingga marjin keuntungan yang diperoleh para nelayan menjadi kecil.  Meskipun demikian, masih pula terdapat sejumlah hasil budidaya yang dijual di tingkat lokal (22,92%) sedangkan sisanya di luar kota (47,92%) dan sisanya nelayan tidak mengetahui kemana wilayah pemasaran rumput laut itu. Pengepul berperan sangat tinggi dalam memasarkan produk rumput laut. Hasil produksi rumput laut dari nelayan budidaya rumput laut terdistribusi sebanyak 81,25% kepada pengepul, walau masih terdapat nelayan yang melakukan distribusi kepada konsumen (18,75%). Nelayan dan pengepul menyatakan pasar rumput laut sekarang masih terbuka, meskipun ada pula yang mengatakan pasar sudah mulai jenuh (25%) dan sangat jenuh (13%).   Pasar yang masih terbuka merupakan jawaban dari para nelayan yang penjualannya meningkat, adapun yang menyatakan penjualannya stabil atau mengalami penurunan menyatakan pasar mulai jenuh. Kondisi ini dapat menjelaskan keberlanjutan usaha rumput laut. Persaingan harga antar agen dalam pemasaran rumput laut mempengaruhi pendapatan yang diperoleh nelayan budidaya rumput laut. Nelayan umumnya yang menyatakan tingkat persaingan rendah (43,75%) dan usaha rumpur laut menjadi peluang bekerja terbuka di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemasaran rumput laut Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan oleh pengepul. Rata-rata penjualan rumput laut yang 



32  dijalankan pengepul sebesar 5 ton per bulan. Sejalan dengan para penjualan rumput laut 3 tahun terakhir mengalami peningkatan (75%) dengan cara pemasaran sebagai agen di kota Ambon (88%) dan Surabaya (12%). Mayoritas pengepul Ambon menjual rumput laut ke Surabaya (75%) dan sebagian lainnya ke Makasar dan Jakarta.  Para pengepul (75%) mengangkut rumput laut konsumen menggunakan truk dan kontainer. Cara pembayaran tunai yang dilakukan oleh pengepul kepada nelayan sangat membantu keuangan nelayan bagi keberlanjutan usaha produksi rumput laut di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pembayaran yang diterima nelayan dari pengepul mayoritas tunai, walau terkadang mengalami keterlambatan 6,25%, sisanya lancar. Pemasaran dilakukan oleh pengepul dan semua biaya ditanggung oleh pengepul, sehingga pada tingkat nelayan relatif tidak ada biaya pengiriman yang dikeluarkan. Biaya pengiriman rumput laut ke konsumen dan harga jualnya ditetapkan oleh pengepul. Para pengepul membayar rumput laut yang diterima dengan cara tunai.  Biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh sejak dari nelayan hingga ke konsumen adalah biaya retribusi jalan dan bongkar muat. Selanjutnya harga jual rumput laut ditetapkan oleh agen. Nelayan di Kabupaten Seram Bagian Barat cara membeli bahan baku dan sarana budidaya rumput laut yang digunakan oleh, sementara penyediaan bibit berasal dari budidaya.  Tempat pembelian bahan baku mayoritas bersumber dari pasar lokal, sedikit yang berasal dari luar 



33  wilayah. Seluruh pengepul menyatakan membeli rumput laut kering dari nelayan, baik secara langsung ke nelayan (88%) dan hanya 12 % nelayan yang datang ke pengepul.  Pengepul menyatakan bahwa rumput laut mayoritas berasal dari Kotania (33%), Wael (33%) dan Pulau Osi (15%), sisanya tersebar masing-masing 8% di Lupessy, Taman Jaya dan Seram Barat, meskipun para pengepul menyatakan pula bahwa terkadang rumput laut tidak tersedia. Nelayan budidaya rumput laut di Kabupaten Seram Bagian Barat menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga dalam melakukan usaha budidayanya. Selama ini terdapat beberapa lembaga yang memberi bantuan kepada para nelayan, antara lain Bank Indonesia (15%), ILO (6%), Dinas Perikanan dan Kelautan (17%), PNPM Mandiri (2%) dan   Lembaga Keuangan Mikro (2%). Adapun bantuan yang diterima oleh nelayan berbentuk bantuan bahan baku, bantuan penyuluhan, bantuan sarana budidaya, bantuan dana, dan bantuan infrastruktur. Berbeda dengan nelayan, sebagian besar para pengepul mayoritas tidak bermitra, yaitu hanya 13% yang melakukan kemitraan. Adapun kendala yang dihadapi oleh  para pengepul pada rantai pasok rumput laut di Seram Bagian Barat meliputi masalah bahan baku (38%), produksi (38%) dan pemasaran jauh (13%). Untuk mengantisipasi kendala, sebanyak 63% pengepul menyatakan perlunya peningkatan produksi disamping kemitraan (13%), keberadaan agen pemasaran di tingkat kabupaten (13%) dan menjaga kebersihan rumput laut (13%). 



34  Rincian berdasarkan lokasi, jumlah pasokan (Kg), nilai pasokan (Rp), Harga rata-rata rumput laut (Rp/Kg) dan jumlah rata-rata pasokan per nelayan per bulan dari rantai pasokan rumput laut setiap daerah kabupaten.  Ery Supriyadi Rustidja (2012). Tabel 1. Penelitian yang relevan No Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian 1 Analisis Rantai Pasok Rumput Laut Di Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung Metode Analisis Kualitatif Bahwa Rantai Pasok Rumput Laut Di Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung terdiri dari. Petani rumput laut, Pedagang Pengumpul, dan Pedagang Besar.  2 Strategi Peningkatan Kinerja Management Rantai Pasokan Jeruk Siam di Kelompok Tani Gunung Mekar Kabupaten Gianyar Metode Analisis Kualitatif Ada tiga jalur distribusi atau pola aliran, yaitu: 1. Pola 1: Petani, kelompok tani, supermarket, dan konsumen akhir 2. Pola 2: Petani, pasar tradisional, dan konsumen akhir 3. Pola III: Petani, Pengepul, grosir, Retail, dan 



35  konsumen akhir   2.3. Kerangka Pikir            Gambar 2. Rantai Pemasaran Rumput Laut          Rantai Pemasaran Rumput Laut Petani Pedagang Besar Pedagang Pengumpul Industri Eksportir (Makassar dan Takalar) Produsen (Nelayan Budidaya Rumput Laut) Luar Negeri Konsumen 



36  BAB III. METODE PENELITIAN 3.1. Desain dan Jenis Penelitian 3.1.1. Penelitian ini mengikuti teknik snowball sampling (Djulin, 2004) dalam I Wayan Gede Sedana Yoga, et, al. (2014). dengan menelusuri simpul rantai pasok (Supply Chain) antara pelaku pelaku rumput laut kering dari petani ke pedagang. 3.1.2. Menganalisis margin, farmers share, tingkat efisiensi, nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan setiap lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) rumput laut. 3.1.3. Data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui survey dengan Teknik kuisioner 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Penentuan daerah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengambil sampel pada lokasi Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat di Kabupaten Jeneponto karena merupakan salah satu lokasi produksi rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian berlangsung pada Bulan Januari – Bulan April Tahun 2019. 3.3. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini terdiri dari petani rumput laut, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pabrik/industry yang terlibat dalam lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) komoditas 



37  rumput laut di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Jumlah keseluruhan petani rumput laut 63 orang. Penentuan populasi dan sampel dilakukan secara sengaja (purposive). Pengambilan responden lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) ditentukan dengan metode bola salju (snowball sampling) yaitu teknik menentukan responden secara berantai dengan menggali informasi pada orang yang telah diwawancara. Pendekatan yang bersifat kuantitatif yang kemudian didukung oleh pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan survey dan pengisian kuisioner pada petani rumput laut, petani pedagang pengumpul, pedagang, perusahaan dan industri rumput laut. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam serta Focus Group Discussion (FGD). 3.4. Metode Pengumpulan Data 3.4.1. Jenis Data Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai rantai pasok (Supply Chain) runput laut dari petani ke pabrik/industri.   



38  3.4.2. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; 3.4.2.1. Data sekunder terdiri dari volume produksi tahun 2017. 17.044,93 ton, luas area budidaya rumput laut tahun 2017 adalah 3212,25 Ha, dan jumlah rumah tangga pembudidaya rumput laut tahun 2017 adalah 7.105 di peroleh di kantor-kantor seperti dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jeneponto, BPS Kab. Jeneponto, maupun swasta yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 3.4.2.2. Data Primer diperoleh dengan cara (1) Pengisian kuesioner yang telah dipersiapkan langsung dan dilakukan oleh responden yang diteliti, dipandu oleh enumerator, (2) Wawancara dan pengamatan mendalam dengan responden yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengecekan terhadap data yang telah terkumpul, dan (3) FGD (Focus Group Discussion) digunakan pada saat awal ketika memahami keadaan umum lokasi penelitian dan pada saat melakukan crosc check terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya pada responden dan dilakukan secara acak.   



39  3.5. Teknik Pengumpulan Data Pendekatan yang bersifat kuantitatif yang kemudian didukung oleh pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan survey, observasi, pengisian kuisioner, dan dokumentasi pada petani rumput laut, petani pengumpul, pedagang, perusahaan dan industri rumput laut. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam serta Focus Group Discussion (FGD). 3.5.1. Observasi dan Survey Metode pengamatan langsung terhadap kegiatan dan kehidupan petani rumput laut responden, petani pedagang pengumpul responden, pedagang besar responden, dan pebrik/exportir responden.  3.5.2. Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Metode ini dilakukan peneliti dengan rumput laut responden, petani pedagang pengumpul responden, pedagang besar responden, dan pebrik/exportir responden dengan memggunakan media kuisioner sebagai alat bantu untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan terkait kegiatan dan lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) komoditas rumput laut jenis Eucheuma cottonii.    



40  3.5.3. Dokumentasi Dokumentasi yang dimaksud dalam penelilitian ini terkait pengambilan gambar/foto untuk mendukung data primer/empiris dilapangan. 3.6. Definisi Operasional 1) Rumput laut merupakan produk pertanian yang diproduksi oleh petani di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto kemudian akan dipasarkan dalam bentuk kering kepada petani pengumpul, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pakbik/exportir. 2) Petani rumput laut adalah orang yang bekerja dan memproduksi rumput laut dengan berbudidaya, panen, dan melakukan pascapanen untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3) Rantai pasok merupkan suatu proses kegiatan jual beli yang menjadi penghubung antara petani dan pasar tapi dengan memungkinkan terjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan nilai atau harga yang akan diperoleh disetiap proses atau rantai. 4) Saluran pemasaran merupakan seperangkat alur yang diikuti produk, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. 



41  5) Lembaga Pemasaran adalah proses dan managerial yang membuat individua tau kelompok mendapatkan keuntungan, dengan menawarkan dan mempertukarkan produk kepada pihak lain atau kegiatan yang menyangkut penyampaian produk dari produsen sampai ke konsumen. 6) Pedagang perantara adalah lembaga dan atau individu yang menjalakan kegiatan khusus dibidang distribusi. 7) Margin pemasaran merupakan sebagai perbedaan harga yang dibayarkan penjual pertama (produsen) dan harga yang dibayar oleh pembeli terakhir. 8) Farmer share merupakan bagian yang diterima oleh petani dari hasil pekerjaan yang dilakukan. 9) Efisiensi Pemasaran merupakan tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran dengan membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran. 10) Nilai tambah adalah suatu perubahan nilai yang terjadi karena adanya perlakuan terhadap suatu input pada proses produksi 11) Balas jasa adalah segala sesuatu yang berbentuk barang, jasa, dan uang yang merupakan kompensasi yang diterima oleh pekerja dan atau karyawan 



42  12) Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh dari menjual barang hasil pendapatannya atau dengan kata lain menghargakan pendapatan dengan suatu harga pasar tertentu. 13) Konsumen adalah perusahaan eksportir yang membeli rumput laut dari petani rumput laut melalui pedagang besar maupun pedagang pengumpul. 3.7. Teknik Analisis Analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 3.7.1. Analisis yang terkait dengan perhitungan nilai tambah untuk pengolahan digunakan rumus. (Hayami. 1987 dalam Anna Kartika Ngamel, 2012). Tabel 2. Format Analisis Nilai Tambah Pengolahan Output, Input, Harga Formula 1 Hasil produksi (kg/tahun) A 2 Bahan baku (kg/tahun) B 3 Tenaga kerja (HOK) C 4 Faktor konversi (1/2) A/B=M 5 Koefisien tenaga kerja (3/2) C/B=N 6 Harga produk (Rp/kg) D 7 Upah rerata (Rp/HOK) E Pendapatan  8 Harga bahan baku (Rp/kg) F 9 Sumbangan input lain (Rp/kg)  G 10 Nilai produk (4x6) (Rp/kg) MxD=K 11 a. Nilai tambah (10-8-9) (Rp/kg) b. Rasio nilai tambah (11.a/10) (%) K-F-G=L (L/K) %=H% 12 a. Imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp/kg) b. Bagian tenaga kerja (12.a./11.a.) (%) NxE=P (P/L) %=Q% 13 a. Keuntungan (10-11.a) b. Tingkat keuntungan (13.a/10) (%) K-L=R (R/K) %=0% `Balas Jasa Untuk Faktor Produksi  14 Margin (Rp/kg) K-F=S 



43   � Pendapatan tenaga kerja langsung 12a/(14x100) P/(Sx100)=T  � Sumbangan input lain 9/(14x100) G/(Sx100)=U  � Keuntungan perusahaan 13a/(14x100) R/(Sx100)=V Sumber: Hayami. 1987 dalam Anna Kartika Ngamel, 2012 Ada tiga indikator rasio nilai tambah (Hubeis, 1997. dalam Anna Kartika Ngamel, 2012) yaitu: 1. Jika besarnya rasio nilai tambah < 15 %, maka nilai tambahnya rendah; 2. Jika besarnya rasio nilai tambah 15 % - 40 %, maka nilai tambahnya sedang. 3. Jika besarnya nilai tambah > 40%, maka nilai tambahnya tinggi. 3.7.2. Menghitung Margin, Farmers Share, dan Tingkat Efisiensi Pemasaran pada tiap Lembaga pada Rantai Pasok Rumput Laut.  Untuk menghitung Margin, Farmers Share, dan Tingkat Efisiensi Pemasaran pada tiap Lembaga pada Rantai Pasok Rumput Laut dengan menggunakan rumus 1. Menurut Sudiyono (2001) margin pemasaran merupakan selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani. Margin pemasaran dihitung dengan formulasi (Sudiyono 2001). MP= Pr – Pf   Keterangan: MP = Margin Pemasaran (Rp/Kg)     Pr = Harga ditingkat Konsumen (Rp/Kg)     Pf = Harga ditingkat Petani (Rp/Kg). 



44  2. Untuk menghitung bagian yang diterima petani (farmer’s share) dihitung dengan menggunakan rumus; Pf Fs =   X 100 % Pr    Keterangan: Fs = Bagian atau Persentase yang diterima Petani (%)     Pf = Harga ditingkat Produsen (Rp/Kg)     Pr = Harga ditingkat Konsumen (Rp/Kg). 3. Menurut Soekarwati (2002), untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran pola pada masing-masing saluran pemasaran, digunakan rumus sebagai berikut: Bp Eps =   X 100 % Hk    Keterangan: Eps = Efisiensi Pemasaran (%)     Bp = Biaya Pemasaran (Rp/Kg)     Hk = Harga ditingkat Konsumen (Rp/Kg)   Dengan kriteria:    1. Ep < 50 % Efisien    Ep > 50 % Tidak efisien. 3.8. Tahapan Penelitian Tahapan pertama adalah menjelaskan tentang profil komoditas rumput laut dan potensi profil daerah sebagai usaha budidaya rumput laut. 



45  Tahap kedua adalah menggambarkan tentang kondisi obyektif lembaga pada rantai pasokkan rumput laut yang terjadi didaerah tersebut dan kondisi obyektif yang mempengaruhi seperti; margin, farmers share, efisiensi pemasaran, nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan disetiap lembaga pada rantai pasok (Supply Chain), dan informasi, serta biaya transportasi. Tahap ketiga menggambarkan terjadinya rantai pasokkan seperti aliran pemasaran, ketika ada bahan baku rumput laut kering seperti apa proses negosiasi penyerahan bahan baku rumput laut kering antara petani ke pengumpul, pedagang, dan pabrik/exportir. Aliran pendapatan menjelaskan proses penjualan dengan menentukan harga bahan baku rumput laut kering. Aliran informasi, yang terpenting bahwa keadaan bahan baku rumput laut kering apakah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama dengan tampa merugikan salah satu pihak (informasi yang saling menguntungkan). Dan yang terakhir, proses pengiriman bahan baku rumput laut kering, apakah akan dijemput oleh pembeli atau akan dikirim langsung ketempat yang sudah disepakati supaya dapat dihitung perubahan harga karena aka nada biaya tambahan apa bila semua dilakukan oleh petani atau pedagang agar proses rantai pasokkan tidak mengalami kesalahan. Tahap keempat adalah menganalisis margin, farmers share, efisiensi pemasaran dan nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan di 



46  setiap lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) dengan menggunakan metode Hayami. Tahap kelima adalah pembahasan hasil penelitian. Tahapan ini akan mengurai secara jelas lembaga pada rantai pasokkan (Supply Chain) yang terjadi diantara simpul lembaga pada rantai pasok (Supply Chain), serta akan mencoba melihat permasalah dan akan mencarikan solusi untuk dijadikan gambaran yang dapat membuat simpul-simpul rantai pasokan (Supply Chain) tidak saling merugikan antara rantai pasok (Supply Chain). Tahap keenam adalah menyimpulkan dan memberi saran guna diinformasikan kepada stecholder rumput laut.            



47  BAB IV. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1. Keadaan Geografi Kabupaten Jeneponto  Kabupaten Jeneponto adalah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017. Kabupaten Jeneponto yang berjarak 90 km di sebelah selatan kota Makassar dengan Luas wilayah 74.979 Ha. Berada pada koordinat 1190, 40, 19 LS dan 1190, 57,15 BT. Panjang garis pantai 114 Km, Wilayah Hak perairan  4 Mil, Jumlah Kecamatan 7 Kecamatan pesisir. Jumlah Desa / Kelurahan Pesisir 35 Desa / Kelurahan.   Dengan modal kondisi goegrafis yang dimiliki Kabupaten Jeneponto sangat pontensial untuk pengembangan dan perluasan areal budidaya rumput laut yang bisa menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Kabupaten Jeneponto hanya ada 7 Kecamatan pesisir yang berpontensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan budidaya rumput laut adalah Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Binamu, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Tarowang, dan Kecamatan Batang. Perkembangan jumlah Luas Area rumput Laut Kabupaten Jeneponto Tahun 2017.  



48  Tabel 3. Perkembangan Jumlah Luas Area rumput Laut Kabupaten Jeneponto.  No Kecamatan Luas Area 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Bangkala Barat Bangkala Tamalatea Binamu Arungkeke Tarowang Batang 136.6 443.3 857.89 384.67 233.68 313.41 17.6 136.6 443.3 857.89 384.67 233.68 313.41 17.6 136.6 443.3 857.89 384.67 233.68 313.41 17.6 158.67 771.9 959.54 534.04 360.93 388.46 38.71 Jumlah 2387.15 2387.15 2387.15 3212.25 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto 2017.   Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017. Tabel 4. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Rumput Laut                di Kabupaten Jeneponto  No Kecamatan Luas Area 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Bangkala Barat Bangkala Tamalatea Binamu Arungkeke Tarowang Batang 420 1278 2493 1277 796 150 924 420 1278 2493 1277 796 150 924 420 1278 2493 1277 796 150 924 417 1584 2059 1333 778 122 912 Jumlah 7338.00 7388.00 7388.00 7105.00 



49  Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto tahun 2017. Tabel 5: Jumlah Petani Rumput Laut di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.  Desa Garassikang Kelurahan Pantai Bahari Dusun Jumlah Petani Rumput Laut (KK) Lingkungan Jumlah Petani Rumput Laut (KK) Karampuang 30 Lambupeo Barat 45 Labbucingki 45 Lambupeo Timur 30 Palantikang 37 CinniAyo 20 Mindagarassi 35 Ujung bori 15 Santigia 28 Kalerungan 20  Sumber: PPL Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.  4.2. Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala  Gambar 3. Peta Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto 



50   Kecamatan Bangkala merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah utara, Kecamatan Tamalatea di sebelah timur, Kecamatan Bangkala Barat di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan.   Sebanyak 5 Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkala bukan merupakan daerah pantai dengan dan 9 Desa/Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam.  Menurut jaraknya, maka letak masing-masing Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak Desa/kelurahan ke Ibukota Kecamatan maupun ke Ibukota Kabupaten berkisar 0-16 km. Untuk jarak terjauh dari Ibukota Kecamatan (Benteng) adalah Marayoka yaitu sekitar 16 km, sedangkan untuk jarak terdekat adalah Kelurahan Benteng.   4.2.1. Luas Wilayah   Kecamatan Bangkala terdiri dari 14 Desa/Kelurahan dengan luas  wilayah 121,81 km2. Dari luas wilayah tersebut nampak bahwa  Desa Kapita memiliki wilayah terluas yaitu 21,81 km2, sedangkan luas wilayah yang paling kecil adalah Desa Tombo-tombolo yaitu 3,13 km2. 4.2.2. Jumlah Penduduk Tabel 6. Penduduk Kecamatan Bangkala menurut Desa 2014-2018 Desa/Kelurahan 2014 2015 2016 2017 2018  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 01. Mallasoro 4 925 4 541 4 590 4635 4682 02. Punagaya 3 953 3 996 4 039 4079 4120 



51  03. Bontorannu 4 795 4 847 4 899 4948 4997 04. Pantai Bahari 2 929 2 962 3 767 3023 3053 05. Pallengu 4 035 4 080 3 820 3164 4206 06. Tombo-tombolo 2 574 2 603 3 248 2657 2683 07. Jenetallasa 3 687 3 727 4 642 3804 3842 08. Kalimporo 3 739 3 780 5 346 3858 3897 09. Benteng 3 178 3 214 3 217 3279 3312 10. Pallantikang 4 543 4 593 2 993 4688 4735 11. Gunung Silanu 3 132 3 166 4 123 3232 3264 12. Kapita 5 233 5 290 2 630 5004 5454 13. Marayoka 3 148 3 183 3 200 3249 3281 14. Bontomanai 2 782 2 812 2 842 2871 2899  Jumlah 52 220 52 794 53 356 53 877 54 425  4.2.3. Potensi dan Kondisi Sumber Daya Alam Ditinjau dari penggunaan lahan, bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan sawah sekitar 1.044,11 Ha, menyusul lahan kering yang terdiri dari lahan tegalan 5.309,03 Ha dan lahan pekarangan seluas 192,94 Ha. Untuk jenis lahan sawah terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis belum ada, dan lahan sawah berpengairan setengah teknis seluas 223,00 Ha, serta lahansawahtadahhujan/pasang surut seluas 583,00 Ha, sedangkan lahan sawah perairan Non PU seluas 238,11 Ha.   



52  1. Tanaman Pangan Tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Bangkala meliputi padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Produksi tertinggi adalah pada anaman jagung sebesar 61.450 ton dengan rata-rata produksi 7,28 Ton/Ha. Menyusul produksi tanaman padi sawah sebesar 7.750 ton dengan rata-rata produksi 5,78 Ton/Ha, dan tanaman ubi jalar sebesar 5.099 ton dengan rata-rata produksi 13,28 Ton/Ha, selanjutnya adalah produksi tanaman padi ladang sebesar 4.400 ton dengan rata-rata produksi 5,57 Ton/Ha sedangkan produksi kacang kedelai sebesar 1.036 ton dengan rata-rata produksi 1,42 Ton/Ha. 2. Hortikultura Jenis tanaman hortikultura yang diusahakan di Kecamatan Bangkala tahun 2018 antara lain bawang merah dan cabe. Produksi tertinggi adalah tanaman bawang merah sebanyak 2.236 ton dan cabe sebanyak 212,4 ton. Untuk tanaman buah-buahan di kecamatan Bangkala yang diusahakan antara lain tanaman mangga, jeruk keprok, nangka dan pisang. Produksi tertinggi adalah tanaman mangga sebanyak 9.502 ton, menyusul tanaman pisang 323,3 ton, dan nangka 46,1 ton. 3. Perkebunan Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kecamatan Bangkala tahun 2018 antara lain kelapa dalam, kelapa 



53  hybrida, kapok, jambu me te, dan siwalan/lontara. Produksi tertinggi adalah kapas sebesar 1.272 ton dengan luas areal 93,5 Ha.  4.3. Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat  Gambar 4. Peta Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.  Kecamatan Bangkala Barat merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa  di sebelah utara, Kecamatan Bangkala di sebelah timur, Kabupaten Takalar  di sebelah barat dan Laut Flores  di sebelah selatan. Sebanyak 2 Desa di Kecamatan Bangkala Barat bukan merupakan daerah pantai dan 6 Desa/Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan 



54  pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang relatif  sama.   Menurut jaraknya, maka letak masing-masing Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan maupun ke Ibukota Kabupaten berkisar 1-54 km. Untuk jarak terjauh dari Ibukota Kecamatan (Bulujaya) adalah  Pappalluang yaitu sekitar 54 km, sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Banrimanurung.   4.3.1. Luas Wilayah  Kecamatan Bangkala Barat terdiri dari 8 Desa dengan luas wilayah  2152,96 km. Dari luas wilayah tersebut nampak bahwa Desa Beroanging memiliki wilayah terluas yaitu 44,00 km2, sedangkan luas wilayah  yang paling kecil adalah Desa Banrimanurung  yaitu 5,09 km2 4.3.2. Jumlah Penduduk Tabel 7. Penduduk Kecamatan Bangkala menurut Desa 2015 – 2018  Desa/Kelurahan 2015 2016 2017 2018  (1) (3) (4) (5) (6) 01. Banrimanurung 3 265 3 299 3 333 3 608 02. Beroanging 4 733 4 784 4 831 5 241 03. Bulujaya 6 422 6 491 6 555 7 111 04. Barana 4 759 4 809 4 857 5 264 05. Tuju 3 436 3 473 3 507 3 802 06. Pattiro 1 804 1 824 1 842 1 997 07. Garassikang 2 032 2 054 2 074 2 248 08. Pappalluang 1 440 1 454 1 470 1 604  Jumlah 27 891 28 188 28 469 30 873   



55  4.3.3. Mata Pencaharian Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 7407 orang adalah petani pangan, sedangkan peternak sebanyak 2.076 orang, pekerja Tambak 173 orang dan Nelayan sebanyak 505 orang. Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 444 orang, Industri 188 orang, Angkutan 218 orang, dan Jasa hanya 208 orang. Adapun penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 1050 orang. 4.3.4. Luas Lahan dan Penggunaannya Ditinjau dari penggunaan lahan, terlihat pada Tabel 5.1 bahwa penggunaan lahan terluas adalah tanah kering yang terdiri dari tegalan 5.157,99 Ha dan tanah sawah sekitar 2.960,22 Ha atau sekitar 56,95 persen, menyusul kolam/tambak seluas 216 Ha dan lahan pekarangan seluas 130,28 Ha.  Untuk jenis lahan sawah terdiri dari lahan sawah berpengairan setengah teknis seluas 325,00 Ha, dan sawah pengairan Non PU seluas 588 Ha, serta lahan sawah tadah hujan/pasang surut seluas 1.646,71 Ha,00 Ha. 1. Tanaman Pangan Tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Bangkala Barat  meliputi padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Produksi tertinggi adalah pada tanaman jagung sebesar  69.606,132 ton dengan rata-rata produksi 7,926  Ton/Ha. Menyusul produksi tanaman padi 



56  sebesar 18.682,880  ton dengan rata-rata produksi 72,96 Ton/Ha, dan tanaman ubi kayu sebesar 16.64,640 ton dengan rata-rata produksi 21,76 Ton/Ha, selanjutnya adalah produksi tanaman padi gogo sebesar 8.796,564 ton dengan rata-rata produksi 5,628 Ton/Ha sedangkan produksi kacang hijau sebesar 2.442,944 ton dengan rata-rata produksi 1,568 Ton/Ha serta kacang kedele sebesar 79,576 ton dengan rata-rata hasil 1,421 per hektar.   2. Hortikultura Jenis tanaman hortikultura yang diusahakan di Kecamatan Bangkala Barat tahun 2018 antara lain kacang kacangan dan cabe. Produksi tertinggi adalah tanaman cabe sebanyak 815,936 ton dan kacang kacangan sebanyak 617,184 ton. Untuk tanaman buah-buahan di kecamatan Bangkala Barat yang diusahakan antara lain tanaman mangga, jambu biji, jambu air, pepaya dan pisang. Produksi tertinggi adalah tanaman mangga sebanyak 3.281,824 ton, menyusul tanaman pisang 1.387,104 ton, nangka 798,424 ton, pepaya 173,328 ton dan Jambu biji 113,728 ton. 3. Perkebunan Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kecamatan Bangkala Barat tahun 2018 antara lain kelapa dalam, kelapa hybrida, kapok, jambu mente, dan siwalan/lontara. Produksi tertinggi  adalah Jambu mete sebesar 122.880 ton dengan luas areal 733.75 Ha, tertinggi kedua adalah tanaman Kelapa dalam yang tercatat sebanyak 98,318  ton 



57  dengan luas areal 316,25 Ha. Sedangkan yang terendah produksinya adalah tanaman kelapa hibrida yaitu  hanya 0,193 ton dengan luas arel 13.00 Ha.    



58  BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Petani Rumput laut Usaha pada komoditas perikanan merupakan usaha yang sangat menjajikan untuk peningkatan pendapatan masyarakat khusus masyarakat pesisir. Salah satu usaha budidaya yang sudah dikerjakan adalah usaha budidaya komoditas rumput laut. Respoden dalam penelitian ini adalah petani budidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponoto. Responden diambil dan dipilih secara acak dengan metode snowball. Kondisi petani rumput laut pada lokasi penelitian sangat beragam. Karakteristik petani rumput laut yang dibahas dalam penelitian ini meliputi karakter social ekonomi, tingkat pendidikan, rantai pasokkan yang terjadi dan ada di masyarakat yang bekerja sebagai petani rumput laut, petani pengumpul, dan pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Jeneponto. Metode dan pendekatan untuk mendapatkan informasi, data, dalam penelitian dengan interaksi langsung melalui diskusi dengan petani, membuat forum group diskusi dengan petani, pengumpul, dan pengusaha lokal. Komoditas rumput laut merupakan Komoditas rumput laut dinilai telah masuk dalam rantai pasok global. Pemerintah diminta untuk terus menggenjot ekspor rumput laut. Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Azis, S. (2018) mengatakan bahwa kebijakan bea keluar untuk 



59  mencegah ekspor bahan baku dinilai tidak tepat. Meski pengolahan dalam negeri perlu ditingkatkan, tetapi jangan sampai menekan industri hulu. “Hulu dan hilir dalam bingkai industri harus didukung secara adil, jika ingin menambah nilai maka tanpa mengorbankan hulu," daya saing pabrik pengolah dalam negeri perlu ditingkatkan. Apabila belum ditingkatkan, ia berpendapat serapan bahan baku akan minim. Aziz., S. menjelaskan bahwa ekspor rumput laut dinilai perlu terus dibuka selama masih mengembangkan industri dalam negeri. Hal itu agar rumput laut hasil produksi petani dapat terjual. "Pembuatan industri hilir perlu, tetapi selama belum dapat menyerap, ekspor juga perlu dibuka agar petani tidak perlu menunggu industri untuk ekspor (Tahun. 2018). "Pemerintah berencana untuk mengenakan Bea Keluar untuk ekspor bahan baku rumput laut sebesar 20%-40% dari harga, namun sementara ini masih ditangguhkan. Rencana tersebut tanpa konsultasi dengan pelaku usaha," Pemerintah sesungguhnya diharapkan bisa memberikan insentif kepada pelaku usaha khususnya untuk investasi dan pengembangan usaha rumput laut. Beberapa insentif yang diharapkan antara lain adalah bantuan bibit dan ahli untuk sektor hulu. Sementara untuk hilir, lebih kepada fasilitasi perizinan dan suplai energi untuk industri. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gandeng Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) untuk gunakan skema resi gudang pada komoditas rumput laut. 



60  Nilanto Prabowo Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengatakan, pengguaan skema resi gudang tersebut dapat menjamin keuntungan bagi pembudidaya rumput laut karena harga jualnya dapat terjaga." Setelah dikeringkan dapat disimpan dulu digudang sampai nanti seluruh produksinya diserap oleh pasar," katanya, akhir pekan lalu. Sampai sekarang, skema ini baru aktif digunakan di wilayah Makassar. Rencananya, pemerintah bakal memperluas penggunaan ke wilayah-wilayah lain. Pemerintah juga sedang menyiapkan roadmap pengembangan industri hilir rumput laut. Maklum saja, sampai sekarang industri pengolahan rumput laut belum berjalan maksimal. Kebanyakan pabrik hanya mengolah rumput laut menjadi agar-agar. "Roadmap sudah di paraf Menteri Susi Pudjiastuti dan tinggal maju ke Presiden," tambahnya. Sayangnya, Nilanto enggan menjelaskan detail dari roadmap tersebut. Sekadar informasi, sampai sekarang kebanyakan hasil rumput laut masih diekspor dalam bentuk raw material ke beberapa negara yang kemudian diolah kembali menjadi caraginan dan lainnya. Ekspor paling banyak masih ditujuka ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Maroko, dan Filiphina.  Roadmap ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menggenjot produksi rumput laut di tahun ini. Targetnya total produksi dapat mencapai 13 juta ton rumput laut kering sepanjang tahun 2017.  



61  5.2. Rantai Pasok (Supply Chain) Pemasaran Rumput Laut Jenis           
E. Cottonii. 

 Jual beli ini (ba'i) artinya menukar barang/benda dengan harga tertentu. Adapun pertukaran (mubadalah) adalah menukar barang dengan barang, atau lebih jauh lagi merupakan pertukaran antara ideology, antar individu, antar proyek, antar negara, atau antar keyakinan. Dalam jual beli barang harus dipajang dan ditunjukkan keistimewaan-keistimewaannya agar pihak lain tertarik untuk membelinya. Itulah yang disebut dengan marketing (pemasaran). Dalam Al-Qur'an Allah berfirman,  Dial ah Allah yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q. S. Al. Baqarah. 275) ) ٍمBِْDََذاٍب أJَ ْنLِ ْمNُBْOِPْQُ َرٍةTOَQِ UVَJَ ْمNُWDوا َھلْ أَُدPُLََن آBِْذ]Dا T َ̂ WBَأ TBَ10 ( َوأNُbُِhPَْْم َذاNُِDْم Bْgٌَر NُDَْم إِْن QُPْNُْم QُْؤPُLِوَن `cTِِ َوَرbُوaِِD َوTOَQُِھُدوَن `ِ_LََْواNُِDْم  Tُر LَُViْQَ11وَن ( َ̂ Pَْjا T َ̂ QِkْQَ ْنLِ ِرْيOْQَ ٍتT ]POَ ْمNُVْgِْدBُْم َوNُ َ̀ Tِت Jَْدٍن َذاDَِك اhَDوُز اiَDِظBُْم () hِnْBَْر NُDَْم ُذPُو ]POَ rsِ uً َ̀ vBَن َطNِTbَLَ12َو T َ̂ Pَو Ẁ kِQُ َرىgَُْوأ ( ِِ̀رBَْن ( T ]yDِر ا vzَ̀  )yْPَ13ٌر Lَِن {ِ َوQْsٌَ| َ}ِرBٌْب َو



62  "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikan-lah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (Ash-Shaff:10-13). Jual beli merupakan salah satu aktifitas yang banyak dilakukan oleh ummat manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari aktifitas jual-beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Rantai Pasok (Supply Chain) pemasaran yang terlibat dalam pemasaran rumput laut jenis Eucheuma cottonii di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ini adalah Produsen adalah petani yang melakukan usaha budidaya rumput laut di sekitar pantai (pesisir). Lahan yang digunakan untuk membudidayakan rumput laut adalah laut lepas yang dikuasai oleh negara, jadi petani hanya memiliki hak guna. Batas lahan yang digunakan sesuai dengan jumlah 



63  bentangan tali yang dimiliki oleh tiap-tiap petani dan penguasaan lahan tersebut tidak dimiliki secara permanen tetapi hanya dikuasai sepanjang mereka melakukan kegiatan budidaya dan bisa dijual kepada petani lain. Produksi rumput laut yang dipanen sebagian dijadikan sebagai bibit kembali dan sebagian dikeringkan untuk dijual kepada pengumpul dan pedagang.  Pengeringan rumput laut dilakukan di atas tanah dan atau pasir dengan beralaskan waring (Jaring) dan dijemur juga diatas para-para. Pengeringan dilakukan selama kurang lebih 1- 2  hari apabila kondisi cuaca cerah.                          Gambar 5. Saluran Rantai Pasok dari petani rumput laut di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.  Petani Rumput Laut Pedagang Pengumpul Rumput Laut ditingkat Desa 1. 4 orang di Kel. Pantai Bahari 2. 2 orang di Desa Garassikang Pedagang Rumput Laut ditingkat Kecamatan 1 orang di Kelurahan  Pantai Bahari, dan 2 orang di Desa Garassikang Pedagang Besar Rumput Laut 1 orang Perusahaan 1. PT. Giwang Takalar 2. PT. Wahyu Makassar 1 1 1 1 2 2 3 3 4 



64  Dari Gambar 5. Menunjukkan bahwa pemasaran rumput laut mulai dari petani sampai diekspor melalui empat saluran yaitu: 1. Petani menjual kepada pengumpul selanjutnya melalui pedagang pengumpul tingkat Kecamatan, dan terakhir disalurkan kepada pedagang besar, kemudian perusahaan. 2. Petani menjual kepada pengumpul selanjutnya disalurkan kepada pedagang besar, kemudian perusahaan. 3. Petani menjual kepada pedagang besar dan selanjutnya ke perusahaan. 4. Diharapkan petani bisa menjual langsung ke perusahaan. Menurut Yayat Hikmayani, et. al. (2007). Pemasaran rumput laut melibatkan beberapa Lembaga pemasaran baik yang ada dilokasi maupun yang ada diluar lokasi budidaya baik dikabupaten maupun provinsi. Pedagang pengumpul rumput laut membeli hasil rumput laut kering dari para petani yang sudah menjadi langganan setiap periode penjualan. Pedagang pengumpul selanjutnya menjual hasil rumput laut kering kepada pihak eksportir yang berada di wilayah Bali. (Balkan et al, 2011) dalam Yoga, et, al. (2014).  Secara umum rantai pemasaran rumput laut kering di lokasi penelitian relatif sederhana melalui beberapa lembaga pemasaran seperti petani, pedagang pengumpul lokal, pedagang di Kecamatan, dan pedagang besar, dan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dan 



65  pengamatan di lapangan, pada umumnya petani di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menjual hasilnya kepada pedagang pengumpul yang ada di Desa dan atau pedangan di Kecamatan, sebab mereka tidak lagi susah payah membawa hasilnya ke pedagang di kota dan tidak mengeluarkan biaya yang besar serta waktu dan tenaga. Proses tawar menawar terjadi antara petani dan pedagang, namun pada umumnya petani selalu dalam posisi yang sulit sebab pada akhirnya pedagang pengumpul yang menentukan harga jual.  Hal ini tidak dipermasalahkan oleh petani sebab antara petani dan pedagang sudah saling kenal satu sama lain.  Dari jumlah responden petani sebanyak 59 orang di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, yang menjual pada model saluran pemasaran I pada Desa Garassikang sebanyak 23 orang atau 82% dengan jumlah produk yang dipasarkan adalah sebanyak 21050 kg.  Petani responden memilih saluran pemasaran 1 karena terdesak oleh kebutuhan rumah tangga, jarak dari rumah petani ke pedagang terlalu jauh dan terbatasnya biaya transportasi. Dari hasil penelitian menunjukkan hanya 82 persen nelayan rumput laut yang melalui pemasaran tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa para nelayan masih tergantung dengan ikatan yang telah lama terbentuk dan sulit untuk lepas dari ikatan tersebut sejalan dengan penelitian Zamroni dan Yamao (2012) mengatakan bahwa salah satu permasalahan rumput laut di Indonesia yaitu adanya ikatan modal atau ketergantungan petani 



66  terhadap tengkulak. Tengkulak menyebabkan posisi tawar nelayan lemah, lebih lanjut dijelaskan bahwa peran dari tengkulak ini akan terus berlangsung selama belum ada kebijakan harga dari pemerintah pusat terkait dengan implementasi dari rantai pasar efektif di tingkat lokal. Pemasaran rumput laut dapat terlaksana dengan baik karena didalamnya terdapat individu yang bekerja. Mulai dari nelayan hingga konsumen akhir merupakan sebuah sistem yang masing-masing memiliki pengaruh dalam pemasaran rumput laut. setiap lemabaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran rumput laut melakukan fungsi-fungsi pemasaran termasuk juga nelayan. Pada model saluran pemasaran II, jumlah petaninya sebanyak sebanyak 5 orang atau 18%, dengan jumlah produk yang dipasarkan adalah sebanyak 5600 kg.  Memilih saluran II karena harga jualnya lebih besar, memiliki modal atau biaya transportasi, dan ada yang mempunyai kendaraan/tranportasi sendiri. Tabel 7. Penjualan dan Total Produksi petani ke pengumpul dan pedagang besar di Desa Garassikang.  Saluran Pemasaran Petani Rumput Laut Penjualan Total Produksi Pedagang Besar Pedegang Pengumpul 18 % 82 % 5600 Kg 21050 Kg     



67  82%18%pengumpul pedagang besar[CATEGORY NAME]21050 Kg[CATEGORY NAME]5600 kg PengumpulPedagang besar         Gambar 6. Penjulan petani ke pengumpul dan pedagang besar di Desa Garasikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto             Gambar 7. Total produksi rumput laut petani ke pengumpul dan               pedagang besar Desa Garasikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.  Sementara itu di Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dari jumlah responden petani sebanyak 37 orang  yang menjual pada model saluran pemasaran I sebanyak 32 orang atau 86% dengan jumlah produk yang dipasarkan adalah sebanyak 34157kg.  Petani responden memilih saluran pemasaran I karena terdesak oleh  kebutuhan rumah tangga, jarak dari rumah petani ke pedagang terlalu jauh dan terbatasnya biaya transportasi. Pada model saluran pemasaran II, jumlah petaninya sebanyak sebanyak 5 orang atau 14%, dengan jumlah produk yang dipasarkan adalah sebanyak 3540 kg. 



68  Pengumpul 34157 Kg ([PERCENTAGE])Pedagang Besar  3540Kg ([PERCENT… pengumpulpedagang besar86%14% pengumpulpedagang besarMemilih saluran II karena harga jualnya lebih besar, memiliki modal atau biaya transportasi, dan ada yang mempunyai kendaraan/tranportasi sendiri. Tabel 8. Penjulan dan Total Produksi petani ke pengumpul dan pedagang besar di Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.  Saluran Pemasaran Petani Rumput Laut Penjualan Total Produksi Pedagang Besar Pedegang Pengumpul 86 % 14 % 3540 Kg 34157 Kg       Gambar 8. Penjulan petani ke pengumpul dan pedagang besar di Kelurahan Pantai Bahari.           Gambar 9. Total produksi rumput laut petani ke pengumpul dan               pedagang besar di Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.     



69  32%18%36%14% 25-3031-4041-5051-635.3. Tingkatan Umur Petani Rumput Laut Petani rumput laut di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat sebagai responden dalam penelitian ini memiliki umur berkisar 25 sampai 63 tahun dengan umur yang terbanyak berada pada kisaran 41 sampai 50 tahun (Gambar 9). Sementara di Pantai Bahari memiliki umur berkisar 22 sampai 60 tahun (Tabel 9 dan Gambar 10).  Hal ini menunjukkan bahwa umumnya petani rumput laut memiliki usia produktif sehingga peluang untuk mengembangkan usaha budidaya rumput lautnya masih terbuka. Tabel 9. Tingkatan Umur Petani Rumput Laut  Tingkat Umur Desa Garassikang Kelurahan Pantai Bahari 25 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 63 5 4 10 4 11 8 8 8       Gambar 10. Tingkatan umur petani rumput laut di Desa Garassikang   



70  54%23%23% 22-4041-5052-60      Gambar 11. Tingkatan umur petani rumput laut di Kelurahan Pantai Bahari. Usia kerja ini berkisar antara 14 sampai 55 tahun (Suharto, 2009). Kondisi tersebut sangat terkait dengan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam berusahatani. Sebagaimana diketahui bahwa hampir seluruh aktivitas usahatani berhubungan dengan tingkat kemampuan fisik. Dimana petani dalam usia produktif tentu akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan petani-petani yang telah memasuki usia senja. Umur petani juga terkait dengan proses transfer dan adopsi inovasi teknologi, dimana petani-petani muda cenderung bersifat lebih progresif dalam proses transfer inovasi-inovasi baru, sehingga mampu mempercepat proses alih teknologi.  Sikap progresif terhadap inovasi baru akan cenderung membentuk perilaku petani muda usia untuk lebih berani mengambil keputusan dalam berusahatani. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa umur juga dapat mempengaruhi petani dalam mengelola kegiatan usahataninya 5.4. Tingkatan Pendidikan 



71  53%4%4%39% Tidak sekolahSDSMPSMUTingkat pendidikan merupakan indikasi kemampuan pengetahuan dan tingkat adopsi inovasi teknologi dalam melakukan kegiatan usaha tani. Petani rumput laut yang ada di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat 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. Tabel 10. Tingkatan Pendidikan   Tingkat Pendidikan Desa Garassikang Kelurahan Pantai Bahari Tidak Sekolah Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Umum (SMU) 15 1 1 11 18 5 6 6        Gambar 12. Tingkatan pendidikan petani rumput laut di Desa Garassikang            



72  52%14%17% 17% Tidak sekolahSDSMPSMU          Gambar 13. Tingkatan pendidikan petani rumput laut di Kelurahan Pantai Bahari.   Berdasarkan Tabel 9, Gambar 12 dan 13. dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan petani rumput laut di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat yang menjadi responden penelitian masih tergolong rendah. Petani rumput laut Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat masih didominasi oleh tidak mempunyai pendidikan kisaran 52%-53%. Sekolah Menengah Umum (SMU) merupakan tingkat pendidikan mayoritas kedua dari responden penelitian yaitu berada pada kisaran 17%-39%. Mayoritas berikutnya adalah pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu kisaran 4%-17% dan terendah pada Sekolah Dasar (SD) pada kisaran 4-14%.  Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kemampuan dan daya serap petani terhadap teknologi dan informasi berupa pengembangan budidaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani menjadi semakin lamban, sehingga upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan produksi dan pendapatan akan bergerak secara lamban pula.   Sedangkan apabila petani memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cukup baik, dapat menyebabkan petani 



73  tersebut mampu untuk menyesuaikan pekerjaannya dengan hasil yang akan diperoleh nantinya.  Namun demikian untuk kegiatan pengelolaan rumput laut tidak berdampak sangat signifikan, hal ini berkaitan baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung terhadap jenis pengelolaan rumput laut yang mereka lakukan karena bisa bekerja. Tingkat pendidikan sendiri baru akan terlihat pada sistem manaejmen pengolahan rumput laut untuk mampu menghasilkan rumput laut baik secara jumlah maupun mutu yang mereka lakukan diikuti dengan pengalaman pengelolaan rumput laut yang mereka dapatkan.Melihat dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa rata-rata tingkat pendidikan petani rumput laut di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat didominasi dengan tingkat pendidikan yang tidak ada atau tidak pernah sekolah, berdasarkan hasil wawancara dilapangan keterbatasan tingkat pendidikan para petani didasari oleh kepemilikan lahan yang turun temurun, dalam artian lahan adalah milik keluarga sehingga anak atau anggota keluarga yang masih produktif diharuskan melanjutkan lahan budidaya rumput laut serta masih kurangnya kesadaran petani akan pendidikan.  5.5. Produksi Rumput Laut Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat 5.5.1. Pembibitan  Untuk mendapatkan mutu rumput laut yang baik, maka budidaya menjadi proses yang penting untuk diperhatikan. Seperti pemilihan bibit. Ciri bibit yang layak untuk dibudidaya adalah; warna coklat gelap, 



74  penampakan bibit warna cerah, bersih, memiliki talus dan atau cabang yang banyak, batang besar, dan sudah berumur 25 – 30 hari. Rumput laut sartu rumpun dipotong kecil-kecil (berat bibit yang baik adalah 30 gram – 60 gram). Siapkan tali bentangan dengan ukuran tali no. 4 dan pada tali bentangan sudah ada tali ris (tali celincing) dengan ukuran 1,5 mm untuk mengikat bibit yang sudah dipotong. Proses pengikatan bibit dominan dilakukan oleh perempuan sebayak 5 – 10 orang atau lebih tergantung jumlah rumput laut yang akan dibibit. 5.5.2.  Penanaman Setelah menyelesaikan pengikatan bibit rumput laut, bibit rumput laut diturunkan kelaut dilakukan oleh laki-laki. Perlakukan selama bibit dilaut adalah dilakukan pengontrolan, perawatan, dan pembersihan dari kerang-kerang kecil yang menempel, tumbuhan pengganggu (gosse) dilakukan 5 - 7 kali selama masa pemeliharaan, dan penambahan botol pelampung ketika melihat pertumbuhan rumput laut sudah mulai membesar.   Kualitas rumput laut yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh teknik budidaya yang digunakan tetapi juga dipengaruhi oleh umur tanaman, cara panen dan keadaan cuaca pada saat panen. Rumput laut siap dipanen pada umur 45 – 50 hari setelah ditanam. Apabila dipanen sebelum umur tersebut maka kualitas rumput laut yang dihasilkan menjadi rendah karena kandungan agar/karaginannya rendah. 5.5.3. Pemanenan 



75     Pemanenan rumput laut di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat dilakukan pada pagi hari, mulai pukul  07.00 – selesai. Pemanen dilakukan oleh laki-laki, panen dilakukan dengan melihat kondisi alam seperti pasang surut air laut, keadaan cuaca, cuaca cerah akan mempengaruhi proses panen, dan proses penjemuran, kalau cuaca cerah proses penjemuran bisa dilakukan 1 – 2 hari. Proses pemanenan rumput laut yang dilakukan Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat: (1) Pembersihan rumput laut dari kotoran atau tanaman lain yang melekat; (2) Pelepasan tali bentangan dari tali utama; (3) Peletakan gulungan tali bentangan yang penuh rumput laut tersebut kedalam sampan atau perahu; serta (4) Rumput laut dibawa ke daratan untuk selanjutnya dilakukan pemetikan rumput laut (purusu) panen keseluruhan dan petik thallus muda untuk dijadikan bibit pada tanaman berikutnya.   Teknik panen keseluruhan (full harvest) dinilai lebih cepat dan lebih praktis bila dibandingkan dengan teknik memetik /memotong rumput laut secara langsung ditengah laut. Keuntungan lainnya apabila menggunakan teknik panen keseluruhan, adalah dapat sekaligus memilih thallus muda yang akan dijadikan sebagai bibit untuk penanaman berikutnya. 5.3.5. Sistem Pascapanen  Penanganan pascapanen rumput laut yang dilakukan di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto adalah: 5.4.5.1. Pencucian dengan air laut  



76  Rumput laut yang sudah dipanen, dicuci dengan menggunakan air laut sampai bersih kemudian dijemur hingga 1 – 3 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 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 pembeli biasanya kebanyakan meminta kondisi rumput laut kering dalam kondisi kering tanpa pencucian dengan air tawar. 5.4.5.2. Penjemuran  Proses 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.  Pengeringan atau penjemuran yang dilakukan oleh petani adalah dengan menggunakan panas dari sinar matahari. Pengeringan hasil panen dilakukan di bawah sinar matahari langsung dengan menggunakan anjangan dari bambu (para-para) 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.   



77  Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan alat pengering (oven) atau secara alami dengan menjemur dengan sinar matahari. Yang murah dan praktis adalah dengan cara dijemur dengan sinar matahari selama 1 – 2 hari, tergantung kondisi panas matahari. Dalam penjemuran ini harus menggunakan alas, seperti waring hitam. Tujuan untuk menghindari tercampurnya rumput laut hasil panen dengan kotoran seperti pasir atau kerikil dan lain-lain. Setelah kering dan bersih dari segala macam kotoran maka rumput laut dimasukkan kedalam karung plastik untuk kemudian siap dijual atau disimpan di gudang. Pada waktu penyimpanan hindari kontaminasi dengan minyak atau air tawar. 5.4.5.3. Pengemasan Rumput laut yang sudah kering dan bersih kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik maupun karung bekas dan dipadatkan. Jarum dan tali rafia dipergunakan untuk menutup karung plastik bagian atas dengan cara disulam. Bila pengemasan telah selesai maka rumput laut segera di jual ke pengepul kecil, dan pedangan. Tujuan dari pengemasan sendiri antara lain: (1) Membuat umur simpan bahan pangan menjadi panjang; (2) Menyelamatkan produksi bahan pangan yang berlimpah; (3) Mencegah rusaknya nutrisi/gizi bahan pangan; (4) Menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan; (5) Memudahkan distribusi/pengangkutan bahan pangan; (6) Mendukung perkembangan makanan siap saji; serta (7) Menambah estetika dan nilai jual bahan 



78  pangan. Berdasarkan survei lapangan, dapat diketauhi bahwa kegiatan pengemasan yang dilakukan oleh petani rumput laut tidak memperhatikan hal-hal di atas. Kebanyakan karung-karung plastik yang digunakan sebagai bahan pengemas tidak memenuhi ketentuan, misalnya ada karung plastik yang berlubang, warnanya sudah pudar dan terkadang pula bagian luar kotor bekas tanah. Di tempat penjualan rumput laut, karung plastik berisi rumput kering ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk. Rumput laut dihitung berdasarkan harga per kg. 5.6. Jumlah Produksi Rumput Laut  Jumlah produksi rumput laut dalam satu siklus disajikan pada Tabel 11, Gambar 12 dan Gambar 13: Tabel 11. Jumlah produksi Rumput Laut di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.   Produksi Rumput Laut (Kg) Petani Rumput Laut Desa Garassikang Keluraha Pantai Bahari 80 – 2553 2554 – 5107 5108 – 7500 25 - 1 31 4 -      



79         Gambar 14: Produksi rumput laut Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.    Gambar 14. menunjukkan bahwa produksi kering rumput laut dalam 1 siklus di Desa Garassikang berada pada kisaran 80-7500 kg.  Total produksi rumput laut kering 80 kg-2553 kg/ siklus dihasilkan oleh petani rumput laut sebanyak 25 orang, sedangkan 5108 kg-7500 kg/siklus dihasilkan sebanyak 1 orang.  Gambar 15. Produksi rumput laut Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.  89%11%0%Produksi Rumput Laut (Kg) 1 80-25532 2554-51073 5108-750096%0%4%Produksi Rumput Laut (Kg)1 80-25532 2554-51073 5108-7500



80    Gambar 15. menunjukkan bahwa produksi kering rumput laut dalam 1 siklus di Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat berada pada kisaran 100-3900 kg. Total produksi rumput laut 80 kg-2553 kg/siklus dihasilkan oleh petani rumput laut sebanyak 31 orang, 2553 kg-5107 kg/siklus dihasilkan sebanyak 4 orang dan 1750 kg-3900 kg/siklus. 5.7. Analisis Margin, Farmers Share, dan Tingkat Efisiensi Pemasaran di Tiap Lembaga Pemasaran Pada Rumput Laut.  Pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli langsung kepada petani yang ada di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tersebut. Umumnya rumput laut yang dibeli adalah rumput laut yang telah dikeringkan oleh produsen atau petani rumput laut yang telah dikemas dengan menggunakan karung yang berisi rata-rata 60-80 kg rumput laut. Pedagang pengumpul dan atau pedagang di Kecamatan membeli rumput laut kering pada petani dengan harga          Rp 18.000-21.000/kg. Selain itu petani cenderung segera menjual hasilnya karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga.  Menurut Sudiyono (2001) margin pemasaran merupakan selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani. Margin pemasaran dihitung dengan formulasi (Sudiyono 2001). Margin pemasaran merupakan harga ditingkat konsumen dikurang dengan harga ditingkat petani.   Menurut Amriani (2019), margin pemasaran rumput laut yang terbesar berdasarkan konsumen yang dipilih yaitu perusahaan di Kawasan Industri Makassar (KIMA). 



81  Tabel 12: Perbedaan harga dan margin pada setiap Lembaga rantai pasok (Supply Chain) rumput laut di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto bisa dilihat pada tabel berikut:  No Lembaga Pemasaran Harga/Kg (Rp) Margin/Kg (Rp) 1 Petani 18000,-  2 Pedagang Pengumpul 1 19.500,- 1.500,- 3 Pedagang Pengumpul 2 20.000,- 2.000,- 4 Pedagang Besar 21.000,- 3.000,- 5 Pabrik/Exportir 24.500,- 6.500,-    Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 12, menujunkkan bahwa margin yang diterima petani ketika tidak melakukan usaha budidaya dan tidak menjual adalah nol, tapi ketika petani menjual rumput laut kering di pedagang pengumpul 1, margin yang diperoleh adalah Rp. 1.500,-/Kg. Ketika menjual rumput laut kering di pedagang pengumpul 2, margin yang diperoleh adalah Rp. 2.000,-/Kg. Kalau menjual rumput laut keting ditingkat pedagang besar, akan memperoleh margin Rp. 3.000,-/Kg. Dan kalau menjual langsung ke pabrik/exportir akan memperoleh margin yang cukup besar yaitu Rp. 6.500,-/Kg. Jadi diharapkan bahwa untuk mendapatkan margin yang tinggi, petani sebisa mungkin menjual rumput laut keringnya langsung ke pabrik/exportir.  Dasar hukum disyari’atkannnya jual-beli dapat dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur’an, antara lain; 



82   vسLَDَْن اLِ ُنTَطBْ ]zDا aُُط ]̀ gَQَBَ ِذي]Dُوُم ا�Bَ TLَNَ ]�ِوَن إLُُو�Bَ �َ T َ̀ vرDُوَن اVNُْ_Bَ َنBِذ]Dل[ اkَََوأ T َ̀ vرDْ�لُ اLِ �ُBْ َ̀ Dْا TLَ ]Pُِوا إDT{َ ُْ̂م ]Pَ_ِ` َِكDَءهُ  َذTOَ ْنLَsَ T َ̀ vرDَم ا Bَْ� َوkَر[ َ̀ Dْا ُ ِ َوLَْن TJََد sَ_ُوDَِ�َك أTkَyَُْب {[ ]} UDَُِرهُ إLََْف َوأVَbَ TLَ aَُVsَ Ûَ QَPْTsَ aِ v̀ DTgَ Tُِدوَن LَْوJَِظLِ uٌْن َر َ̂ Bsِ ِر ُھْمT ]PDرة:  –ا��������`D275ا  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)” Untuk menghitung bagian yang diterima petani (farmer’s share) adalah harga ditingkat produsen dibagi dengan harga yang ada ditingkat konsumen dan dikalikan dengan 100 %. dapat dilihat pada tabel 13. Tabel 13: Bagian yang diterima petani (farmer’s share) disetiap Lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) rumput laut di di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto bisa dilihat pada tabel berikut:  



83   No  Lembaga Pemasaran  Harga/Kg (Rp) Persentasi Bagian yang diterima petani (%) 1 Petani 18000,- 0 2 Pedagang Pengumpul 1 19.500,- 0,8 3 Pedagang Pengumpul 2 20.000,- 0,82 4 Pedagang Besar 21.000,- 0,86 5 Pabrik/Exportir 24.500,- 100    Persentasi bagian yang diterima petani (%) adalah ketika menjual ke pedagang pengumpul 1, petani akan menerima bagian 0,8 %,. Kalau menjual ke pedagang pengumpul 2, petani akan menerima bagian 0,82 %. Kalau menjual ke padagang besar, petani akan menerima bagian 0,86 %. Dan ketika menjual ke pabrik/exportir akan menerima bagian sebesar 100 %. Bagian yang diterima petani (farmer’s share).   Efisiensi pemasaran merupakan tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran dengan membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran, Amriani (2019).   Menurut Soekarwati (2002), untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran pola pada masing-masing saluran pemasaran adalah biaya pemasaran dibagi dengan harga ditingkat konsumen.  Efisiensi Pemasaran dapat dilihat pada tabel 14.  



84  Tabel 14: Tingkat efisiensi pemasaran Lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) rumput laut di di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto bisa dilihat pada tabel berikut:  Lembaga Biaya Pemasaran Harga ditingkat Konsumen 100%         Petani 30 24500 0.001224 Pedagang Pengumpul 1 120 24500 0.004898 Pedagang Pengumpul 2 270 24500 0.01102 Pedagang Besar 750 24500 0.030612 Pabrik/Exportir 3000 24500 0.122449  Dengan kriteria: 1. Ep < 50 % Efisien 2. Ep > 50 % Tidak efisien.   Efisiensi disetiap Lembaga pada rantai pasok (supply chain) rumput laut menunjukkan bahwa petani dengan mengeluarkan biaya kerja Rp. 30,- dapat mengefisiensi pemasaran 0,001 %., Pedagang pengumpul 1 dengan mengeluarkan biaya kerja dan transportasi Rp. 120,- dapat mengefisiensi pemasaran 0,005 %. Pedagang pengumpul 2 dengan mengeluarkan biaya kerja dan transportasi Rp. 270 ,- dapat mengefisiensi pemasaran 0,01 %. Pedagang besar dengan mengeluarkan biaya kerja dan transportasi Rp. 750,- dapat mengefisiensi pemasaran 0,030 %. Dan Pabrik/exportir dengan mengeluarkan biaya kerja dan transportasi Rp. 3.000,- dapat mengefisiensi pemasaran 0,122 %. 



85  5.8. Analisis Nilai Tambah, Balas Jasa, dan Pendapatan di setiap Lembaga Pemasaran pada Rumput Laut.  
 T َ̂ WBَأ TBَ  ْنJَ َرًةTOَQِ وَنNُQَ ِطِل إِ�[ أَْنT َ̀ DْTِ̀ NُPَBْْم  َ̀ Ǹُِْم َرTLًBkِ اD[ِذBَن آPُLََوا َ� VNُْ_Qَُوا أLََْواNُDَْم  َ TNََن  29اT������bPDء:  –Qََراٍض NُPْLِْم َوَ� VQُ�ْQَُوا أNُbَُhPَْْم إِن[ {[  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisaa : 29]  Tabel 15: Nilai tambah, Balas Jasa, dan Pendapatan pemasaran Lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) rumput laut di di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto bisa dilihat pada tabel berikut:  No Lembaga Pemasaran Nilai Tambah (Rp) Balas Jasa (Rp) Pendapatan (Rp)  1  Petani         170,050.00            30.00   19,000.00   2 Pedagang Pengumpul 1         428,547.75          120.00     4,000.00   3 Pedagang Pengumpul 2         766,000.00          270.00     4,000.00   4 Pedagang Besar         821,000.00          750.00     4,000.00   5 Pabrik/Exportir  1,221,000.00      3,000.00     4,000.00   1. Nilai tambah pada tiap lembaga. Petani mendapatkan nilai tambah Rp. 170.050,-, pedagang pengumpul 1 Rp. 428.587,-, pedagang pengumpul 2 Rp. 766.000,-, pedagang besar Rp. 821.000,-, dan pabrik/exportir sebesar Rp. 1.221.000,-. Semakin banyak produksi 



86  yang dikelolah maka akan memperoleh nilai tambah yang sangat tinggi. 2. Balas Jasa pada tiap lembaga. Petani akan mendapatkan nilai tambah Rp. 30,-, pedagang pengumpul 1 Rp. 120,-, pedagang pengumpul 2 Rp. 270,-, pedagang besar Rp. 750,-, dan pabrik/exportir sebesar Rp. 3.000,-. 3. Pendapatan pada tiap lembaga. Petani akan mendapatkan nilai tambah Rp. 19.000,-, pedagang pengumpul 1 Rp. 4.000,-, pedagang pengumpul 2 Rp. 4.000,-, pedagang besar Rp. 4.000,-, dan pabrik/exportir sebesar Rp. 4.000,-.              



87  BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan  Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Lembaga pemasaran pada rantai pasok (Supply Chain) terdiri dari petani (produsen), pedagang pengumpul Desa, pedagang pengumpul Kecamatan, pedagang besar (pedagang Kabupaten), dan pabrik/exportir. 2. Margin setiap lembaga, hasil analisis margin menyatakan bahwa semakin panjang rantai pasok (Supply Chain) semakin kecil margin, sebaliknya semakin pendek rantai pasok (Supply Chain) semakin besar marginnya. 3. Nilai tambah, Efisiensi, dan pendapatan yang diperoleh disetiap lembaga adalah Semakin banyak produksi yang dikelola maka akan memperoleh nilai tambah yang sangat tinggi. 6.2. Saran 1. Perbaikan kelembagaan ditingkat petani (produsen) yang memungkinkan petani dapat menjual langsung sebagian hasil produksi ke pabrik/exportir (konsumen), sehingga margin lebih tinggi dan disamping itu mendapatkan balas jasa, nilai tambah. 2. Kebijakan Pemerintah untuk memutus rantai pemasaran yang ada sekarang ini, sehingga petani (produsen) bisa menjual langsung ke pabrik/exportir. 
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91                                   LAMPIRAN 



92  Lampiran 1: Tingkat Umur Petani Rumput Laut Desa Garassikang Kecamatan Bangkala dan Kelurahan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Barat. Umur (Tahun) Desa Garassikang Kelurahan Pantai Bahari 22 23 25 26 28 29 30 31 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 57 59 60 63    1 1 2 2 3 1  1  2  1 3  1 1 1 2  1 1 1   1  1  1 2 2 2 1 2 1 1 2 2  2  2  1 2 1  1 1 1  1  3 2 1 1  1   



93  Lampiran 2.  Produksi rumput laut Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Produksi Rumput Laut (Kg) Petani Rumput Laut Desa Garassikang Keluraha Pantai Bahari 80 100 120 150 200 220 250 300 500 600 650 700 750 800 1000 1045 1100 1200 1400 1500 1750 1800 1950 2472 2700 2750 3900 7500 - - - - - - - 1 11 - 2 - 3 2 - - - 2 2 2 - - - - - - - 1 1 1 1 2 1 1 2 4 - 3 1 1 - 1 1 1 1 1 - 2 1 3 1 1 1 2 1 -       



94  Lampiran 3.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Petani Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Petani No Variabel Sub Variabel Formula Petani Output 1 Hasil Produksi (Kg/Tahun) A 19900 Input 2 Bahan Baku (Kg/Tahun) B 2000 Harga 3 Tenaga Kerja (HOK) C 1 4 Faktor Konfersi (1/2) A/B = M 9.95 5 Koefisien Tenaga Kerja (3/2) C/B = N 0.0005 6 Harga Produk (Rp/Kg) D 19000 7 Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK) E 60000 Pendapatan 8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) F 4000 9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)  G 0 10 Nilai Produk (4 x 6) (Rp/Kg) M x D = K 189050 11 a. Nilai Tambah (10-8-9) (Rp/Kg) K - F - G = L 170050 b. Rasio Nilai Tambah (11.a/10) (%) (L/K) % = H % 0.899497487 12 a. Imbalan Tenaga Kerja (5 x 7) (Rp/Kg) N x E = P 30 b. Bagian Tenaga Kerja (12.a./11.a.) (%) (P / L) % = Q % 0.000176419 13 a. Keutungan (10 - 11.a) K - L = R 19000 b. Tingkat Keutungan (13.a/10) (%) (R/K) % = 0 % 0.100502513       



95  Lampiran 4.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Desa/Kelurahan.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Desa/Kel Variabel No Sub Variabel Formula Desa/kelurahan Output 1 Hasil Produksi (Kg/Tahun) A 40237 Input 2 Bahan Baku (Kg/Tahun) B 2000 Harga 3 Tenaga Kerja (HOK) C 2 4 Faktor Konfersi (1/2) A/B = M 20.1185 5 Koefisien Tenaga Kerja (3/2) C/B = N 0.001 6 Harga Produk (Rp/Kg) D 21500 7 Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK) E 120000 Pendapatan 8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) F 4000 9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)  G 0 10 Nilai Produk (4 x 6) (Rp/Kg) M x D = K 432547.75 11 a. Nilai Tambah (10-8-9) (Rp/Kg) K - F - G = L 428547.75 b. Rasio Nilai Tambah (11.a/10) (%) (L/K) % = H % 0.990752466 12 a. Imbalan Tenaga Kerja (5 x 7) (Rp/Kg) N x E = P 120 b. Bagian Tenaga Kerja (12.a./11.a.) (%) (P / L) % = Q % 0.000280015 13 a. Keutungan (10 - 11.a) K - L = R 4000 b. Tingkat Keutungan (13.a/10) (%) (R/K) % = 0 % 0.009247534     



96  Lampiran 5. Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Pengumpul Kecamatan.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Pengumpul Kecamatan No Variabel Sub Variabel Formula Kecamatan Output 1 Hasil Produksi (Kg/Tahun) A 70000 Input 2 Bahan Baku (Kg/Tahun) B 2000 Harga 3 Tenaga Kerja (HOK) C 3 4 Faktor Konfersi (1/2) A/B = M 35 5 Koefisien Tenaga Kerja (3/2) C/B = N 0.0015 6 Harga Produk (Rp/Kg) D 22000 7 Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK) E 180000 Pendapatan 8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) F 4000 9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)  G 0 10 Nilai Produk (4 x 6) (Rp/Kg) M x D = K 770000 11 a. Nilai Tambah (10-8-9) (Rp/Kg) K - F - G = L 766000 b. Rasio Nilai Tambah (11.a/10) (%) (L/K) % = H % 0.994805195 12 a. Imbalan Tenaga Kerja (5 x 7) (Rp/Kg) N x E = P 270 b. Bagian Tenaga Kerja (12.a./11.a.) (%) (P / L) % = Q % 0.00035248 13 a. Keutungan (10 - 11.a) K - L = R 4000 b. Tingkat Keutungan (13.a/10) (%) (R/K) % = 0 % 0.005194805       



97  Lampiran 6.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Kabupaten.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Kabupaten No Variabel Sub Variabel Formula Kabupaten Output 1 Hasil Produksi (Kg/Tahun) A 200000 Input 2 Bahan Baku (Kg/Tahun) B 2000 Harga 3 Tenaga Kerja (HOK) C 5 4 Faktor Konfersi (1/2) A/B = M 100 5 Koefisien Tenaga Kerja (3/2) C/B = N 0.0025 6 Harga Produk (Rp/Kg) D 22000 7 Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK) E 300000 Pendapatan 8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) F 4000 9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)  G 0 10 Nilai Produk (4 x 6) (Rp/Kg) M x D = K 2200000 11 a. Nilai Tambah (10-8-9) (Rp/Kg) K - F - G = L 2196000 b. Rasio Nilai Tambah (11.a/10) (%) (L/K) % = H % 0.998181818 12 a. Imbalan Tenaga Kerja (5 x 7) (Rp/Kg) N x E = P 750 b. Bagian Tenaga Kerja (12.a./11.a.) (%) (P / L) % = Q % 0.00034153 13 a. Keutungan (10 - 11.a) K - L = R 4000 b. Tingkat Keutungan (13.a/10) (%) (R/K) % = 0 % 0.001818182      



98  Lampiran 7.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Pabrik/Exportir.  Analisis Nilai Tambah Budidaya Rumput Laut pada Tingkat Pedagang Pabrik/Exportir No Variabel Sub Variabel Formula Makassar Output 1 Hasil Produksi (Kg/Tahun) A 300000 Input 2 Bahan Baku (Kg/Tahun) B 2000 Harga 3 Tenaga Kerja (HOK) C 10 4 Faktor Konfersi (1/2) A/B = M 150 5 Koefisien Tenaga Kerja (3/2) C/B = N 0.005 6 Harga Produk (Rp/Kg) D 24500 7 Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK) E 600000 Pendapatan 8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) F 4000 9 Sumbangan Input Lain (Rp/Kg)  G 0 10 Nilai Produk (4 x 6) (Rp/Kg) M x D = K 3675000 11 a. Nilai Tambah (10-8-9) (Rp/Kg) K - F - G = L 3671000 b. Rasio Nilai Tambah (11.a/10) (%) (L/K) % = H % 0.998911565 12 a. Imbalan Tenaga Kerja (5 x 7) (Rp/Kg) N x E = P 3000 b. Bagian Tenaga Kerja (12.a./11.a.) (%) (P / L) % = Q % 0.000817216 13 a. Keutungan (10 - 11.a) K - L = R 4000 b. Tingkat Keutungan (13.a/10) (%) (R/K) % = 0 % 0.001088435      



99  Lampiran 8. Wawancara dengan Petani Rumput Laut     



100  Lampiran 9. Proses penjemuran rumput laut yang dilakukan oleh petani   



101   Lampiran 10. Diskusi dengan Pedagang pengumpul tingkat Desa/Kelurahan.   Lampiran 11. Lokasi Budidaya Rumput Laut.   
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