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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis tahap kegiatan usaha 

budidaya rumput laut di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten 

Sumbawa Barat; (2) Menganalisis pendapatan usaha budidaya rumput laut di Desa 

Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat; (3) Menganalisis 

saluran dan efisiensi pemasaran rumput laut di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan 

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

unit analisis adalah petani rumput laut dan pedagang rumput laut di Desa Labuhan 

Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Daerah penelitian ini 

ditentukan secara sensus, yaitu: Dusun Kertasari, Dusun Padak Baru, Dusun Labuhan, 

Dusun Bone Putih di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penentuan 

jumlah petani responden ditetapkan secara Proportional Rendom Sampling dan 

penentuan petani responden menggunakan teknik Simple Random Sampling. 

Selanjutnya untuk penentuan pedagang responden lembaga pemasaran dilakukan 

secara Snowball Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan 

kualitatif, dan sumber data adalah data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian adalah Desa Labuhan  Kertasari Tahapan kegiatan usaha 

budidaya umput laut di Desa Labuhan Kertasari meliputi : (1) Persiapan areal yaitu 

dengan membersihkan lahan dari bebatuan besar dan memasang patok pada lokasi 

yang kosong, (2) Pengikatan bibit rumput laut yaitu dengaan mengikat bibit rumut laut 

pada tali res (3) Penanaman yaitu kegiatan pengikatan tali ris pada tali induk di lokasi 

penanaman (4) Pemeliharaan yaitu dimana petani tidaka melakukan kegiatan 

pemeliraan akan saja petani memantau pertumbuhan rumput laut dalam waktu 2-3 kali 

seminggu (5) Pemanenan yaitu dimana petani melepas ikatan tali ris dari tai induk dan 

di bawa kedarat (6) Paska Panen (a) Penjemuran rumput laut (b) Pembersihan lumut. 

Pendapatan petani pada kegiatan usaha budidaya rumput laut di Desa Labuhan 

Kertasari rata-rata sebesar Rp. 14.126.140/luas tanam atau 8.302,09 /m², dan Rp. 

33.009.120/tahun atau Rp. 66.461,74/m². Saluran pemasaran rumput laut di Desa 

Labuhan Kertasari ada tiga yaitu (1) dari petani/produsen – pedagang pengepul desa 

(PPD) – pedagang antar pulau (PAP) – industri/pabrik (2) : Peani/produsen – 

pedagang antar pulau (PAP) – industri/pabrik dan (3) : Petani/Produsen- pedagang 

pengepul  desa- depo pasir putih- industri/pabrik. Pemasaran rumput laut di Desa 

Labuhan Kertasari termasuk efisien, tapi saluran pemasaran II lebih efisien dari 

saluran pemasaran I dan III, saluran pemasaran II total margin sebesar Rp. 3.500/kg, 

share petani sebesar 85,41%, dan distribusi keuntungan sebesar 1. Sedangkan saluran 

pemasaran I dengan total margin pemasaran sebesar Rp. 4.000/kg. Share petani 

sebesar 83,33%. dan distribusi keuntungan sebesar 0,62, dan Sedangkan saluran 

pemasaran III dengan total margin pemasaran sebesar Rp. 4.000/kg. Share petani 

sebesar 83,33%. dan distribusi keuntungan sebesar 0,73. 

Kata Kunci:  Budidaya Rumput Laut, Pemasaran Rumput Laut, Pendapatan Petani,  
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ABSTRACT 

This study aims to: (1) Analyze the stage of seaweed cultivation in Labuhan 

Kertasari Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency; (2) Analyzing the 

income of seaweed farming in Labuhan Kertasari Village, Taliwang District, West 

Sumbawa Regency; (3) Analyzing the channel and marketing efficiency of seaweed in 

Labuhan Kertasari Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency. 

The method used in this study was a descriptive method with an analysis unit 

of seaweed farmers and seaweed traders in Labuhan Kertasari Village Taliwang 

District, West Sumbawa Regency. The area of this study was determined by census, 

namely: Kertasari Hamlet, Padak Baru Hamlet, Labuhan Hamlet, Bone Putih Hamlet 

in Taliwang District, West Sumbawa Regency. Determination of the number of 

respondent farmers was determined proportionally by the Sampling Random and the 

determination of the respondent farmers using the Simple Random Sampling 

technique. Furthermore, to determine the respondent's merchant, the marketing 

institution was done by Snowball Sampling. The types of data used were quantitative 

and qualitative data, and data sources were primary and secondary data. 

The results of the study about the stages of seaweed cultivation activities in 

Labuhan Kertasari Village included: (1) Preparation of the area by cleaning land from 

large rocks and installing stakes on empty locations, (2) Binding of seaweed seeds by 

binding it on a rope (3) Planting is the activity of binding rope on the main rope on the 

planting area (4) Maintenance, ie where farmers do not carry out activities of 

estimation farmers will monitor the growth of seaweed in 2-3 times a week (5) 

Harvesting where the farmer releases the rope ties and brought to the ground (6) post 
harvest (a) drying of the seaweed (b) cleaning of the moss. Farmers' income in 

seaweed farming in Labuhan Kertasari Village averages Rp. 14,126,140 / planting 

area or 8,302.09 / m², and Rp. 33,009,120 / year or Rp. 66,461.74 / m². There are three 

channels for seaweed marketing in Labuhan Kertasari Village, namely (1) from 

farmers / producers - village collectors (PPD) - inter-island traders (PAP) - industries / 

factories (2): Peani / producers - inter-island traders (PAP) - industry / factory and (3): 

Farmers / Producers - village traders - white sand depots - industry / factories. 

Marketing of seaweed in Labuhan Kertasari Village is efficient, but marketing channel 

II is more efficient than marketing channels I and III, marketing channel II, total 

margin of Rp. 3,500 / kg, farmer's share is 85.41%, and profit distribution is 1. While 

marketing channel I has a total marketing margin of Rp. 4,000 / kg. Share of farmers 

is 83.33%. and profit distribution of 0.62, whereas the marketing channel III with a 

total marketing margin of Rp. 4,000 / kg. Share of farmers is 83.33%. and profit 

distribution of 0.73. 
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PENDAHULUAN 
 

Rumput laut merupakan salah satu komoditi perikanan yang bernilai ekonomi 

tinggi dengan peluang pasar yang luas, baik nasional maupun orientasi ekspor. 

Rumput laut menjadi salah satu komuditi strategis dalam program revitalisasi 

perikanan yang dicanangkan Kementrian Kelautan dan Perikanan. aUntuk 

menindaklanjuti program tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

menetapkan kebijakan pembangunan perikanan diarahkan pada pegembangan usaha 

perikanan yang berkualitas yang berlandaskan pada keberlanjutan dan peningkatan 

kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya 

(Diskanlut, 2015). 

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga mempunyai areal potensi untuk 

pengembangan budidaya rumput laut dengan panjang pantai 167,8 km dengan batas 

kewenangan hingga 4 mil kearah laut lepas. Luas areal potensi untuk budidaya rumput 

laut yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 1.550 Ha. Budidaya rumput laut di 

Desa Labuhan Kertasari diusahakan secara berkelompok. Permasalahan selama proses 

budidaya, antara lain; kurang modal, adanya serangan hama dan penyakit, serta 

kurangnya kualitas atau mutu rumput laut. Mengingat banyaknya permintaan industri 

yang menggunakan rumput laut sebagai bahan baku, maka usaha budidaya rumput 

laut harus dilaksanakan dan dikembangkan secara optimal (Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 2017).  

Proses pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam usaha pertanian 

karena pemasaran merupakan tindakan ekonomi yang berpengaruh pada tinggi 

rendahnya pendapatan petani. Produksi baik dan melimpah akan kurang berarti karena 

harga pasar yang rendah. Demikian pulah dengan produksi yang tinggi belum 

memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani tanpa pemasaran yang baik dan 

efisien.Pemasaran dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil-hasil dari 

produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah – rendahnya, dan mampu 

mengadakan pembagian yang adil dari keseluruahan harga yang dibayar konsumen 

akhir dari semua pihak yang ikut serta didalam seluruh kegiatan produksi dan 

pemasaran komuditi tersebut (Martodireso & Suryanto,2002). 

Dari uraian diatas, menunjukan bahwa petani rumput laut di Desa Labuhan 

Kertasari, muncul berbagai persoalan antara lain: penyakit atau hama yang menyerang 

rumput laut sehingga mengurangi produksi rumput laut, rendahnya harga rumput laut 

yang di terima oleh petani dan pemasaran yang kurang efisien. Berdasarkan hal 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Usaha Budidaya 

dan Pemasaran Rumput Laut di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang 

Kabupaten Sumbawa Barat”. 

 Tujuan penelitian adalah untuk : (1) Menganalisis tahap kegiatan usaha budidaya 

rumput laut di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat. (2) Menganalisis produksi dan pendapatan usaha budidaya rumput laut di Desa 

Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. (3) Menganalisis 

saluran dan efisien pemasaran rumput laut di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan 

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

 

 



4 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik survei. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani dan pedagang 

rumput laut di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat..  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan sumber 

data dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data skunder. 

Penelitian ini dilakukan di desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang, 

berdasarkan pertimbangan bahwa Labuhan Kertasri merupakan sentra produksi 

rumput laut yang ada di Kecamatan Taliwang.Dusunyang ditentukan menjadi sampel 

adalah Dusun Kertasari, Dusun Padak Baru, Dusun Labuhan, dan dusun Bone putih di 

laukan dengan metode sensus. 

Populasi petani adalah jumlah petani rumput laut di Desa Labuhan Kertasari  

sebanyak 397 orang. Dari populasi ini akan diambil sampel atau responden yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (jatah) yang dikehendaki yakni 10% dari 

populasi. Dengan demikian ditetapan responden sebanyak 40 orang petani. 

Selanjutnya jumlah petani responden di masing-masing dusun sampel penelitian 

dilakukan secara “proportional random sampling”. Untuk menentukan petani 

responden dikeempat dusun tersebut menggunakan teknik “ simple random sampling” 

yaitu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau 

anggota petani memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.  

Sedangkan untuk menentukan responden lembaga pemasaran dilakukan 

dengan menelusuri lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaranrumput 

laut secara “Snowball Sampling” mulai dari tingkat produsen ke konsumen. 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Proses Kegiatan Usaha Budidaya Rumput Laut 
 

 Tahap atau proses kegiatan usaha budidaya rumput laut di Desa Labuhan 

Kertasari dari persiapan areal sampai paska panen dengan metode Lepas Dasar  

sebagai berikut : Persiapan areal tanam rata-rata selama 3 hari, Pengikatan bibit rata-

rata selama 3 hari, Penanaman rumput laut rata-rata selama 3 hari, Pemeliharaan 

rumput laut selama masa panen, dengan memantau perkembagan rumput laut, 

Pemanenan rumput laut rata-rata selama 4  hari, Paska panen (1) Penjemuran rata-rata 

selama 3 hari (2) Pembersihan Lumut rata-rata selama 4 hari. 
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Gambar 1 Tahapan Kegiatan Usaha Budidaya Rumput Laut 

 

Biaya Produksi Usaha Budidaya Rumput Laut 

 Biaya produksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh petani 

dalam melakukan usaha budidaya rumput laut, baik berupa biaya tetap maupun biaya 

variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses 

produksi. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya tergantug 

dari jumlah produksi dari usaha budidaya rumput laut. Biaya variabel meliputi biaya 

sarana produksi dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya 

penyusutan alat yang digunakan selama 45 hari masa tanam.  Terkait dengan biaya 

produksi, biaya tetap dan penyusutan alat pada usaha budidaya rumput laut di Desa 

Labuhan Kertasari dapatdi jelaskan pada Tabel 1 berikut ini : 
 

 

 

Persiapn Areal Budidaya selama 4 hari dari jam 6-7 pagi  dengan TK rata-rata 2 

orang 

Pengikatan Bibit selama 3 hari dari jam 10-13 siang dengan TK rata-rata 5 

orang 

Penanaman selama 3 hari dari jam 16-18 sore dengan TK rata-rata 2 orang 

Pemeliharaan pemantauan rumput laut selama 1 minggu sekali 

Pemanenan setealah 45 hari tanam langsung pemanenan selama 4 hari dari jam 

16- 18 sore dengan TK 2 orang  

Pasca Panen 

Penjemuran selama 3 hari dari pagi 

sampai sore TK 1 orang 

Pembersihan Lumut selama 3 hari 

selama 4 jam TK 3 orang 
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Tabel 1 Rata-rata Biaya Produksi Usaha Budidaya Rumput Laut Per Proses Produksi 

dan per M² di Desa Labuhan Kertasari 2018 
 

No Uraian 
Satuan  

Fisik 

Nilai Input-Output per Proses Produksi 

Per Luas Tanam (497 M²) Per M² 

Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp) 

A. Biaya Variabel 
     

 
1. Sarana Produksi 

     

 
a. Bibit (Kg) 411,00 1.034.250 0,83 2.080,99 

 
Total Biaya Saprodi (Rp) 

 
1.034.250 

 
2.080,99 

 
1.  Tenaga Kerja : 

     

 
a. Tkdk Hko 12,31 254.024 0,02 511,11 

 
b. Tklk Hko 8,51 394.859 0,02 794,48 

 
Total Tenaga Kerja Hko 21,82 648.883 0,04 1.305,60 

 
2. Biaya Variabel lainnya 

     

 
a.  Bensin (Liter) 0,35 2.800 

 
5,63 

 
Total Biaya Variabel (Rp) 

 
1.685.933 

 
3.392,22 

B. Biaya Tetap 
     

 
Penyusutan Alat 

     

 
a.Tali Induk (Rp) 

 
39.193 

 
78,86 

 
b. Tali Ris (Rp) 

 
9.773 

 
19,66 

 
c. Plastik Es (Rp) 

 
47.602 

 
95,78 

 
d. Sampan (Rp) 

 
23.990 

 
48,27 

 
e. Mesin (Rp) 

 
6.625 

 
13,33 

 
f. Dayung (Rp) 

 
2.661 

 
5,35 

 
g. Bambu (Rp) 

 
37.154 

 
74,76 

 
h. Alat Jemur (Rp) 

 
4.201 

 
8,45 

 
i. Palu (Rp) 

 
2.365 

 
4,76 

 
j. Karung (Rp) 

 
4.444 

 
8,94 

 
Total Biaya Tetap (Rp) 

 
178.627 

 
359,41 

C. Total Biaya Produksi (Rp) 
 

1.864.560 
 

3.751,63 
Sumber :Data Perimer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata biaya Produksi 

yang dikeluarkan oleh petani rumput laut pada saat penelitian adalah sebesar Rp. 

1.864.560 per luas tanam atau Rp. 3.751,64 per m². Biaya variabel yang dikeluarkan 

sebesar Rp. 1.685.933 per luas tanam atau Rp. 3.392,22 per m² dan biaya tetap sebesar 

Rp. 178.627 per luas tanam atau Rp. 359,41 per m². 

Produksi, Nilai produksi dan Pendapatan Usaha Budidaya Rumput Laut 

 Produksi adalah hasil fisik yang diperoleh petani dalam usaha budidaya 

rumput laut yang dinyatakan dalam satuan (Kg). Nilai produksi adalah produk yang 

dikalikan dengan harga jual yang diperoleh petani dari hasil penjualan rumput laut 

untuk lebih jelasnya rata-rata produksi dan nilai produksi rumput laut per proses 

produksi pada saat penelitian di sajikan pada Tabel 2 
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Tabel 2 Rata-rata Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan Usaha Budidaya Rumput 

Laut per Proses Produksi dan Per Tahun di Desa Labuhan Kertasari 2018 

No Uraian 

per Proses Produksi Produksi per Tahun 

per luas 

Tanam (497M²) 
per M² per Tahun per M² 

1. Produksi (Kg) 300 0,60 2.400 4,82 

2. Harga (Rp/Kg) 20.000 20.000 20.000 20.000 

3. Nilai Produksi (Rp) 5.990.700 12.053,72 47.925.600 96.429,78 

4. Total Biaya (Rp) 1.864.560 3.751,63 14.916.480 30.031,04 

5. Pendapatan (Rp) 4.126.140 8.302,09 33.009.120 66.461,74 

Sumber :Data Perimer Diolah, 2018 

 Tabel 2 pada saat penelitian bahwa rata-rata produksi rumput laut di Desa 

Labuhan Kertasari pada saat penelitian sebesar 300 Kg per luas tanam atau 0,60 kg 

per m² dengan produksi per tahun sebesar 2.400 kg atau 4,82 kg per m², harga rumput 

laut kering adalah senilai Rp. 20.000 per kilogramnya. Nilai produksi rata-rata adalah 

sebesar Rp. 5.990.700 per luas tanam atau Rp. 12.053,72 per m² dengan nilai produksi 

rata-rata per tahun senilai Rp. 47.925.000 atau Rp. 96.429,85 per m², dan total biaya 

yang dikeluarkan rata-rata sebesar Rp. 1.864.560 per luas tanam atau Rp. 3.751,63 per 

m² dengan total biaya rata-rata per tahun senilai Rp. 14.916.480 atau Rp. 30.031,04 

per m². Pendapatan rata-rata sebesar Rp. 4.126.140 per luas tanam atau Rp. 8.302,09 

per m² dengan pendapatan rata-rata per tahun senilai Rp. 33.009.120 atau Rp. 

66.461,74 per m². 

Saluran Pemasaran Usaha Budidaya Rumput Laut 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran rumput laut di Desa Labuhan Kertasari yaitu melibatkan tiga saluran 

pemasaran diantaranya yaitu pedagang pengepul desa (PPD) dan pedagang antar pulau 

(PAP) dan koperasi depo pasir putih. 

Saluran pemasaran rumput laut yang ada di Desa Labuhan Kertasari ada 3 saluran, 

yaitu: 

   SP  I  

  

SP II  

 

 SP III  

  

 

Gambar 2  Saluran Pemasaran Rumput Laut di Desa Labuhan Kertasari 2018 

Pedagang Pengepul Desa 

 

Pedagang Antar Pulau 

 

Industri 

Koperasi Depo 

Pasir Putih 

Petani/Produsen 
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a. Saluran I 

 

 

 

 

 Dari hasil penelitian, gambar di atas dapat dijelaskan bahwa saluran I, petani 

(produsen) menjual langsung ke pedagang pengepul desa (PPD) kemudian pedagang 

pengepul desa menjual ke pedagang antar pulau (PAP) setelah itu pedagang antar 

pulau menjual langsung ke konsumen akhir/industri. Pada saluran I, terdapat dua jenis 

pedagang perantara yaitu pedagang pengepul desa dan pedagang antar pulau. Jumlah 

petani yang menjual hasil produksinya ke pedagang pengepul desa yaitu sebanyak 18 

orang (45%) responden. 

b. Saluran II 

 
 

 

Dari hasil penelitian, gambar di atas dapat di jelaskan bahwa saluran II, petani 

(produsen) menjual ke pedagang antar pulau (PAP) dan pedagang antar pulau 

langsung menjual ke konsumen akhir/industri. Jumlah petani yang menjual hasil 

produksinya ke pedagang antar pulau yaitu sebanyak 19 orang (47,5%). Banyaknya 

petani responden yang menjual hasil produksinya ke pedagang antar pulau disebabkan 

karena berbagai hal salah satunya adalah ada hubungan keluarga antara petani dengan 

pedagang antar pulau atau petani sudah menjadi langganan tetap di pedagang antar 

pulau tersebut atau sudah meminjam modal ke pedagang antar pulau tersebut sehigga 

harus menjual asil panennya ke pedagang antar pulau. Kemudian pedagang antar 

pulau menjual ke konsumen akhir/industri. 

c. Saluran III  

 

 

 

 Dari hasil penelitian, gambar di atas dapat dijelaskan bahwa saluran III, petani 

(produsen) menjual langsung ke pedagang pengepul desa (PPD) kemudian pedagang 

pengepul desa menjual ke Koperasi Depo Pasir Putih setelah itu depo pasir putih 

menjual langsung ke konsumen akhir/industri. Pada saluran I, terdapat dua jenis 

pedagang perantara yaitu pedagang pengepul desa dan koperasi pasir putih. Jumlah 

petani yang menjual hasil produksinya ke pedagang pengepul desa yaitu sebanyak 3 

orang (7,5%) responden. 

Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran adalah kemampuan perodusen serta mata rantai atau 

lembaga pemasaran dalam menyampaikan hasil produksi kepada konsumen dengan 

harga yang wajar tampa merugikan berbagai pihak yang ikut dalam kegiatan 

pemasaran (Nitisemito, 1981). Uraian masing-masing indikator efisiensi pemasaran 

disajikan pada sebagai berikut : 

 

Petani PPD PAP Konsumen/Industr

i 

Petani 

 

 

PAP 

 

Konsumen/Industri 

Petani PPD Depo pasir Putih ptih Konsumen/indust

ri 
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Tabel 3 Biaya Pemasaran, Keuntungan Pemasaran, dan Margin Pemasaran Rumput 

Laut di Desa Labuhan Kertasari 2018 

No Pelaku Pasar 

Saluran Pemasaran  

Saluran I Saluran II Saluran III 

Rp/Kg Rp/Kg Rp/Kg 

1 Petani Rumput Laut 
  

 

 
a.  Harga Jual (Kg) 20.000 20.500 20.000 

2 Pedagang Pengepul Desa 
  

 

 
a.  Harga Beli 20.000 - 20.000 

 
b. Harga Jual 21.000 - 21.000 

 
c. Margin 1.000 - 1.000 

 
d. Biaya Pemasaran 299 - 300 

 
e. Keuntungan 701 - 894 

 
f. Π/C 2,92 - 2,92 

3 Pedagang Antar Pulau 
  

 

 
a. Harga Beli 21.000 20.500 - 

 
b. Harga Jual 24.000 24.000 - 

 
c. Margin 3.000 3.500 - 

 
d. Biaya Pemasaran 530 530 - 

 
e. Keuntungan 2.470 2.970 - 

 
f. Π/C 4,66 5,60 - 

4 Depo Pasir Putih 

a. Harga Beli 

b. Harga Jual 

c. Margin 

d. Biaya Pemasaran 

e. Keutungan Pemasaran 

f. Π/C 

  
 

 
- - 21.000 

 
- - 24.000 

 
- - 3.000 

 
- - 600 

 
- - 4.000 

 
- - 4,00 

5 
Konsumen Akhir 

a. Harga Beli 

b. Total Margin Pemasara 

c. Total Biaya Pemsaran 

d. Total Keuntungan 

e. Share Petani 

f. Distribusi Keuntungan 

24.000 

4.000 

836 

3.364 

83,33 

0,62 

24.000 

3.500 

530 

2.970 

85,41 

1 

24.000 

4.000 

906 

3.293 

83,33 

0,73 

 

 
Sumber :Data Perimer Diolah, 2018 

Margin Pemasaran 

 Margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang diterima oleh 

produsen dengan harga yang diterima oleh konsumen akhir. Margin pemasaran 

diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh biaya pemasaran dengan keuntungan 

yang diperoleh oleh lembaga pemasaran atau pedagang pengepul. Margin pemasaran 

ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah pemasaran ini sudah 

efisien atau belum. Semakin kecil margin pemasaran maka pemasaran itu semakin 

efisien. 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada saluran pemasaran I 

keuntungan terbesar terletak pada pedagang antar pulau sebesar Rp. 2.470/Kg, untuk 
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keuntungan terkecil berada pada pedagang pengepul desa sebesar Rp. 701/Kg, biaya 

pemasaran yang paling banyak, dikelurkan oleh pedagang antar pulau sebesar Rp. 

530/Kg dan biaya terkecil dikeluarkan oleh pedagang pengepul desa sebesar Rp. 

299/Kg. Margin terbesar terletak pada pedagang antar pulau sebesar Rp. 3.300/Kg, 

dan margin terkecil pada pedagang pengepul desa  sebesar Rp. 1.000. Share petani 

pada saluran I sebesar 83,33%, dan distribusi keuntungan sebesar 0,50 dan total 

margin sebesar Rp. 4.000. 

Share Petani 

 Untuk mengukur efisiensi pada saluran pemasaran, indikator lainnya adalah 

share petani (%) pada setiap saluran pemasaran. Share petani adalah bagian harga 

yang diterima oleh petani, untuk menghitung share petani (%) dapat diketahui dengan 

membandingkan harga jual di tingkat petani dengan harga ditingkat konsumen akhir. 

Bagian harga yang diterima petani responden disajikan pada Tabel 4 

 

Tebel 4 Bagian Harga (Share) Petani Pembudidaya Rumpur Laut di Desa Labuhan 

Kertasari 2018 

Saluran Pemasaran Saluran I Saluran II Saluran III 

Harga Jual Petani (Rp/Kg) 20.000,00 20.500,00 20.000,00 

Harga di Konsumen Akhir (Rp/Kg) 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Share Petani (%) 83,33 85,41 83,33 

Sumber :Data Perimer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa share petani pada masing-

masing saluran pemasaran bervariasi. Share tertinggi ada pada saluran pemasaran II 

sebesar 85,41% dikatakan efisien karena memiliki share petani >60%, saluran 

pemasaran I sebesar 83,33%  dan saluran Pemsaran III sebesar 83,33%  juga 

dikatakana efisien dikarenakan share petaninya >60%.   

Distribusi Keuntungan 

Distribusi keuntungan adalah perbedaan keuntungan setiap lembaga 

pemasaran. Distribusi keuntunga pada pemasaran rumput laut dapat disajikan pada 

Tabel 5 

Berdasarkan Tabel 5 dibawah dapat dijelaskan bahwa distribusi keuntungan 

pada saluran pemasaran I adalah 0,62, distribusi keuntungan pada saluran II sebesar 1 

dan saluran III sebesar 0,73. Hal ini menunjukan bahwa pembagian keuntungan pada 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran rumput laut pada saluran 

pemasaran I belum adil dan pada salura pemasaran II sudah adil. Dengan keriteriat 

keputusan bila distribusi keuntungan lebih besar dari 0,5 sampai 1 berarti pembagian 

pada keuntungan semua lembaga saluran pemasaran yang ikut dalam kegiatan 

pemasaran rumput laut adalah adil dan bila distribusi keuntungan kurang dari 0,5 

berarti pembagian keuntungan pada semua lembaga pemasaran rumput laut adalah 

tidak adil. 
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Tabel 5 Distribusi Keuntungan dan Volume Penjualan Pada Saluran Pemsaran 

Rumput Laut di Desa Labuhan Kertasari 2018. 

No Uraian Π/C Dk 
Volume 

Penjualan 

1 Saluran Pemasaran 1 
 

0,62 2.738 
 

Terendah(Rp/Kg) 2,92 

 
Tertinggi (Rp/Kg) 4,66 

2 Saluran Pemasaran 2 
 

1 8.500 
 

Terendah(Rp/Kg) 5,60 

 
Tertinggi (Rp/Kg) 5,60 

3 Saluran Pemasaran 3 
 

0,73 

 

 
Terendah (Rp/Kg) 2,92 10.000 

 
Tertinggi (Rp/Kg) 4,00  

Sumber :Data Perimer Diolah, 2018 

  

4.8.4. Volume Penjualan 

 Indikator lain dari efisiensi pemasaran adalah volume penjualan. Besarnya 

volume penjualan dapat dilihat dari jumlah produksi rumpur laut yang dijual oleh 

petani maupun lembaga pemasaran yang dinyatakan dalam satuan kg. Pada Tabel 4.14 

diatas menunjukan bahwa volume penjualan pada saluran pemasaran I adalah 2.738 

kg, volume penjualan pada saluran pemasaran II adalah 8.500 kg dan volume 

penjualan saluran III adalah 10.000 kg. Tingginya volume penjualan pada saluran III 

disebabkan oleh banyaknya petani responden yang mejual ke pedagang antar pulau, 

sehingga dapat dikatakan bahwa saluran pemasaran II lebih efisien dibandingkan 

dengan saluran pemasaran I. makin besar volume penjualan petani pada suatu lembaga 

pemasaran menunjukan bahwa saluran pemasaran yang dilewati oleh petani 

memberikan keuntungan yang lebih banyak 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses produksi usaha budidaya rumput laut di Desa Labuhan Kertasari dari 

persiapan areal sampai paska panen . Dengan tahap kegiatan yang dilakukan 

petani sebagai berikut : Persiapan areal tanam rata-rata selama 3 hari, Pengikatan 

bibit rata-rata selama 3 hari, Penanaman rumput laut rata-rata selama 3 hari, 

Pemeliharaan rumput laut selama masa panen, dengan memantau perkembagan 

rumput laut, Pemanenan rumput laut rata-rata selama 4  hari, Paska panen (1) 

Penjemuran rata-rata selama 3 hari (2) Pembersihan Lumut rata-rata selama 4 hari. 

2. Produksi usaha budidaya rumput laut di Desa Labuhan Kertasari rata-rata sebesar 

300 Kg/luas tanam atau 0,60 kg per m² dengan produksi per tahun sebesar 2.400 

kg atau 4,82 kg/m². Rata-rata pendapatan sebesar Rp. 4.126.140/luas tanam atau 

Rp. 8.302,09 per m² dengan pendapatan per tahun senilai Rp. 33.009.120 atau Rp. 



12 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

66.461,74/m². Dapat disimpulkan bahwa produksi rumput laut di Desa Labuhan 

Kertasari termasuk tinggi berdasarkan data skunder produksi rumput laut lima 

tahun terkhir di Sumbawa Barat. 

3. Saluran pemasaran rumput laut di Desa Labuhan Kertasari ada tiga yaitu (1) dari 

petani/produsen – pedagang pengepul desa (PPD) – pedagang antar pulau (PAP) – 

industri/pabrik (2) : Peani/produsen – pedagang antar pulau (PAP) – 

industri/pabrik dan (3) : Petani/Produsen- pedagang pengepul  desa- depo pasir 

putih- industri/pabrik. 

4. Pemasaran rumput laut di Desa Labuhan Kertasari termasuk efisien, tapi saluran 

pemasaran II lebih efisien dari saluran pemasaran I dan III, saluran pemasaran II 

total margin sebesar Rp. 3.500/kg, share petani sebesar 85,41%, dan distribusi 

keuntungan sebesar 1. Sedangkan saluran pemasaran I dengan total margin 

pemasaran sebesar Rp. 4.000/kg. Share petani sebesar 83,33%. dan distribusi 

keuntungan sebesar 0,62, dan Sedangkan saluran pemasaran III dengan total 

margin pemasaran sebesar Rp. 4.000/kg. Share petani sebesar 83,33%. dan 

distribusi keuntungan sebesar 0,73. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan segala keterbatasan penelitian ini, saran yang 

dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan kepada petani rumput laut agar memperhatikan syarat dan ketentuan 

dalam seperti memperhatikan kualitas bibit rumput laut, pengepakan bibit, dan 

pemeliharaan rumput laut, agar produksinya dan pendapatan meningkat. 

2. Perlu dukungan dari pemerintah daerah, dinas instansi terkait, serta perusahaan 
pengolah setempat (Depo Pasir Putih) untuk memberikan pelatihan dan bimbingan 

baik dari aspek teknis budidaya, pengolahan hasil, maupun pemasarannya. 
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