
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI MARITIM | 73 

 

ANALISIS KELAYAKAN USAHA DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS RUMPUT LAUT           
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 
Ahmad Muhlis Nuryadi

1)
 dan Muhammad Nur

1) 

1
Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian  

Universitas Muhammadiyah Kendari 
 
 Sub Sektor perikanan saat ini semakin memperoleh perhatian dari pemerintah, tidak 

terkecuali agribisnis rumput laut.  Pengembangan agribisnis rumput laut memiliki prospek yang 
sangat besar jika dilihat dari potensi sumberdaya lahan atau perairan dan besarnya permintaan 
konsumen.  Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat pendapatan dan 
kelayakan usaha agribisnis rumput laut serta strategi peningkatan pendapatan pwtani rumput laut 
di Kabupaten Konawe Selatan.  Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis pendapatan, 
analisis kelayakan usaha dan analisis deskriptif kuantitatif. Responden penelitian adalah pihak-
pihak yang terkait dengan pelau usaha rumput laut baik pembudidaya rumput laut, pedagang kecil 
dan pedagang besar rumput laut. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan dokumentasi, 
kuesioner, wawancara mendalam dan data sekunder lainya. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan layak diusahakan karena  memberikan 
keuntungan sebesar Rp. 2.638.399/Usahatani atau 9.622.171/Ha, serta memiliki nilai R/C Rasio 
sebesar 2,26. Hasil identifikasi faktor internal terdapat lima kekuatan dan empat kelemahan, 
sementara pada faktor lingkungan eksternal terdapat tiga peluang dan tiga ancaman.  Strategi 
pengembangan agribisnis rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan adalah dengan memperluas 
lahan usaha budidaya dan peningkatan keterampilan teknis budidaya untuk peningkatan 
produktifitas dan mutu produk. 
 
Kata kunci : Kelayakan, Pengembangan, Rumput Laut dan Konawe Selatan. 
 
1. PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumberdaya laut yang sangat 
potensil. Potensi yang sangat besar dari sub sektor perikanan ditunjukkan dengan kontribusinya 
yang telah mencapai sekitar 40 persen dari total PDRB Nasional. Hal ini bermakna bahwa, sangat 
besar prospek untuk mengembangkan sub sektor ini menjadi primadona. Karena itu, yang 
diperlukan adalah mendorong pertumbuhan produksi perikanan hendaknya dengan penerapan 
efisiensi produksinya untuk mendukung permintaan pasar akan komoditas rumput laut. Maka 
kegiatan produksi perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas produksi maupun sistem yang terkait 
dalam pergerakan komoditas rumput laut. 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia (2010) mengemukakan bahwa sepuluh provinsi penghasil rumput laut di Indonesia 
antara lain Sulawesi Tenggara, berada pada urutan kelima.  Menurut Badan Perencanaan 
Pembangunan  Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (2004) bahwa wilayah laut Provinsi Sulawesi  
Tenggara berpotensi untuk untuk pengembangan budidaya rumput laut termasuk wilayah pesisir 
Kabupaten Konawe Selatan. 

 Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas perairan laut ± 9.368 km
2
 dan garis pantai 

sepanjang  ± 388, 5 km terbentang sepanjang pantai Hukaea kecamatan Tinanggea, Palangga, 
laeya, lainea, Kolono, laonti, Moramo sampai perbatasan dengan Kota kendari.  Sebagian besar 
kondisi wilayah ini memiliki kondisi gelombang perairan yang relative tenang karena berada di selat 
dan di dalam teluk.   Keadaan wilayah perairan laut memiliki beberapa buah pulau kecil dan 
memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan budidaya rumput laut (Rencana 
Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan, 2010). 

 Berdasarkan Data potensi budidaya rumput laut pada Tabel 1 terlihat masih rendahnya 
luasan arel yang telah dimanfaatkan yaitu hanya 10,34% dari total potensi 2.501 Ha sehingga luas 
areal yang potensial untuk pengembangan rumput laut adalah 89,66% dari total potensi yang ada. 
Jika luas wilayah terolah seluas 255,5 ha dan dibandingkan dengan jumlah rumah tangga petani 
yang melakukan budidaya rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 482 KK maka 
setiap rumah tangga rata-rata haya mengusahakan 0,54 Ha rumput laut. 
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Tabel 1.  Potensi Budidaya Rumput Laut dan Luas Wilayah Terolah serta Rumah Tangga Petani di 
Kabupaten Konawe Selatan. 

No Nama Kecamatan 
Potensi 

Budidaya  
(Ha) 

Luas Wilayah 
Terolah  

(ha) 

Rumah Tangga 
petani 

Persentse wilayah 
Terolah 

1 Tinanggea 502 65 136 12,95 

2 Lainea 350 15 30 4,29 

3 Kolono 270 30 60 11,11 

4 Moramo 500 30,5 35 6,1 

5 Laonti 470 40 90 8,51 

6 Palangga Selatan 200 27 45 13,5 

7 Laeya 85 27 57 31,77 

8 Moramo Utara 124 24 29 0,19 

Jumlah 2.501 258,5 482 10,34 

 Produksi rumput laut kering di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2011 mencapai 
2.735, 92 ton. Harga jual yang diterima petani pada periode yang sama berkisar antara 
Rp.7.000,00- sampai dengan Rp.10.000,00- per kg dan sistem distribusi pemasaran yang 
ditempuh melalui jalur dari produsen/petani, dijual kepada pengumpul di desa selanjutnya 
pengumpul desa selanjutnya menjualnya ke pedagang pengumpul di kecamatan atau langsung 
kepada pedagang pengumpul di Kota Kendari (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe 
Selatan, 2011). 

 Berdasarkan kondisi tersebut terlihat bahwa upaya pemingkatan pendapatan petani 
melalui pengembangan agribisnis rumput laut memiliki prospek yang menjanjikan.  Hal ini sejalan 
dengan penyataan Sinar Tani (2011) bahwa budidaya rumput laut (Kappaphycus alvarezii) 
merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan petani/nelayan serta 
pemanfaatan lahan dipesisir pantai.  Dsisi lain jika memperhatikan tingkat produksi budidaya 
rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2010 rata-rata 8,57 ton/ha, jika harga 
rumput laut Rp. 7.000.000,- Rp. 8.500.000,- maka penerimaan yang diperoleh dapat mencapai Rp. 
60.000.000- Rp. 73.015.000 per ha/tahun. Kapasitas produksi yang diperoleh tersebut ternyata 
belum maksimal jika dibandingkan dengan kapasitas produksi sebagaimana yang dikemukakan 
dalam Wartapedia.com (2010) bahwa kapasitas produksi rumput laut basah melalui metode tali 
panjang adalah 22.400-44.800 kg/ha atau diperoleh hasil panan rumput laut kering 2.800-5.600 kg.  
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan studi yang mendalam untuk mengetahui model 
pengembangan agribisis rumput laut di kabupaten Konawe Selatan. 
 Permintaan akan produk rumput laut terus mengalami peningkatan seiring dengan 
perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan industri yang mengunakan bahan baku dari 
rumput laut.  Namun demikian produksi rumput laut Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan 
pasar baik pasar domestik maupun pasar internasional. Dari sisi masyarakat pesisir yang menjadi 
pelaku usaha budidaya rumput laut dengan segala potensi yang ada ternyata hingga saat ini selalu 
berada dalam belenggu kemiskinan.  
 Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
a. Bagaimana pendapatan dan kelayakan usaha rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan. 
b. Bagaimana  strategi peningkatan pendapatan petani rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 
a. Tingkat pendapatan dan kelayakan usaha agribisnis rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan. 
b. Bagaimana  strategi peningkatan pendapatan petani rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan. 

 
2. METODE PENELITIAN 

2.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan dengan mengambil dua 

Kecamatan perwakilan, yaitu kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Kolono. Dua kecamatan ini 
diambil dengan pertimbangan karena termasuk memiliki luas lahan terolah yang besar di 
Kabupaten Konawe Selatan.  Selain itu adalah jarak wilayah ini yang relatif mudah terjangkau.  
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2.2. Peubah Penelitian  

  Variabel yang diteliti meliputi : 
a. Luas lahan dan jumlah produksi.  Variable ini berhubungan dengan rumusan masalah 

mengenai tingkat produktivitas lahan usaha rumput laut. 
b. Permodalan, penerimaan, biaya dan pendapatan.  Variabel ini berhubungan dengan rumusan 

masalah mengenai tingkat pendapatan usaha rumput laut. 
c. Ketersediaan bibit dan lokasi yang dimanfaatkan oleh petani rumput laut.  Variabel ini 

berhubungan dengan rumusan masalah mengenai kendala yang dihadapi dalam 
pengembangan usaha rumput laut dari aspek subsistem sarana produksi/input. 
 

2.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan rangangan deskriptif kuantitaf.  Rancangan ini digunakan untuk 
mengetahui potensi pengembangan usaha. 

 
2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh sehubungan dengan beberapa variable yang 
diteliti, digunakan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  Berdasarkan rumusan masalah dan 
tujuan penelitian maka metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui tingkat pendapatan usaha rumput laut yang diusahakan petani, digunakan 

analisis deskriptif kuantitatif yang dikemukakan oleh Soekartawi (2002) sebagai berikut : 
        

Dimana :                  (          ) 
                        TR = Total Revenue 
                        TC = Total Cost 
 

Selanjutnya berdasarkan hasil tabulasi, dihitung pula nilai R/C Ratio Yakni : 

          
             

          
 

Dengan criteria : 
Jika R/C ratio  > 1 maka usahatani dinyatakan menguntungkan 
Jika R/C ratio  = 1 maka usahatani dinyatakan impas 
Jika R/C ratio  < 1 maka usahatani dinyatakan tidak menguntungkan 

b. Untuk  mengetahui strategi peningkatan pendapatan petani rumput laut dilakukan analisis 
deskriptif kuantitatif. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Agribisnis Rumput Laut 

 Agribisnis merupakan suatu kesatuan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan 
dari rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubunganya dengan pertanian 
dalam arti luas yaitu kegiatan yang ditunjang oleh kegiatan pertaian (Soekartawi, 2003).  Selain itu, 
sector agribisnis mencakup empat subsistem yaitu (1) sub system agribisnis hulu (up streem 
agribusiness) yakni kegiatan industry dan perdagangan yang menghasilkan sarana produksi 
usahatani seperti pembibita, agrokimia, agro otomotif, agri equipment, (2) sub system usahatani 
(on farm agribusiness), yakni kegiatan ekonomi yang mengunakan sarana produksi usahatani 
untuk menghasilkan produk pertanian primer (farm product), (3) subsistem agribinsis hilir (down 
stream agribusiness) yakni kegiatan industry yang mengolah produk pertanian primer menjadi 
produk olahan (intermediate, finished product) beserta perdaganganya (wholesaler, retailer) dan 
konsumenya, dan (4) subsistem jasa penunjang agribisnis (supporting institution/agroinstitution 
and agro-service) yakni kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti perbankan, 
infrastruktur (fisik, normative), litbang, pendidikan dan penyuluhan/konsultasi, transportasi dan lain-
lain (Wibowo, 2004). 

 Hermawan (2008) menjelaskan agribinsis sebagai seperangkat unsur yang secara teratur 
saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang dapat diartikan bahwa agribisnis terdiri 
dari berbagai subsistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara 
regular, serta terorganisasi yakni (1) subsistem penyediaan sarana produksi, (2) subsistem 
usahatani atau proses produksi, 3. Subsistem agroindustri/pengolahan hasil meliputi pengolahan 
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sederhana ditingkat petani dan keseluruhan kegiatan mulai dari penagnana pasca panen sampai 
pada pengolahan lanjutan, (4) subsistem pemasaran, dan (5) subsistem penunjang yang 
merupakan penunjang kegiatan prapanen dan pasca panen. 

 Berdasarkan pendapat tersebut diatas, sistem agribisnis memiliki lima subsistem pokok 
yakni subsistem sarana produksi/input, subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem 
pemasaran dan subsistem penunjang yang merupakan satu kesatuan system yang saling 
berinteraksi dan interdependensi dalam kegiatan pengembangan agribisnis.  Dalam penelitian ini 
penelitian di batasi dengan hanya meneliti pada aspek budidaya.  Hasil penelitian dilokasi 
penelitian juga membatasi penelitian ini pada system budidaya rumput laut dengan metode 
budidaya tali panjang  (long line) atau metode rawai.  Hal ini disebabkan karena secara umum 
metode budidaya yang digunakan petani pembudidaya rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan 
adalah metode long line atau rawai.  

Menurut Afrianto dan Liviati (1993), saat ini hampir di semua perairan Indonesia cocok 
untuk budidaya menggunakan metode rawai/tali panjang dalam budidaya rumput laut. Umumnya 
pembudidaya telah beralih dari metode rakit ke metode rawai yang lebih memberikan harapan 
peningkatan produksi lebih besar. Metode rawai memungkinkan pemanfaatan ruang lebih luas 
pada kedalaman yang sangat bervariasi antara 5 – 50 m. Hal ini dikuatkan oleh Anggadiredja et al. 
(2006), bahwa metode rawai merupakan cara yang paling banyak diminati petani rumput laut 
karena disamping fleksibel dalam pemilihan lokasi, juga biaya yang dikeluarkan relatif murah. 
Keuntungan dari metode ini adalah tanaman terbebas dari hama bulu babi, pertumbuhannya lebih 
cepat dan lebih murah ongkos materialnya. Metode ini dimasyarakatkan karena selain lebih 
ekonomis juga dapat diterapkan di perairan yang agak dalam.  

 Metode rawai banyak diminati karena lebih fleksibel dan lebih murah, pada metode rakit 
apung pertumbuhan tanaman dalam jangka waktu 6-8 minggu dapat mencapai berat sampai 6 kali 
lipat dari berat semula pada waktu tanam, sedangkan pada metode lepas dasar pada umur satu 
bulan baru dapat mencapai 2 kali lipat dari berat semula (Anggadireja dkk, 2006; Zakaria, 2010). 

Jenis rumput laut yang di budidayakan di Kabupaten Konawe Selatan umumnya adalah 
jenis Eucheuma cottonii.  Dalam kajian tentang produksi rumput laut bahwa jenis rumput laut 
bahwa jenis rumput laut Indonesia yang bernilai ekonomis dan sudah dibudidayakan dan 
diperdagangkan sejak lama adalah Eucheuma sp., Hypnea sp., Gracilaria sp dan Gelidium sp., 
dari kelas Rhodophyceae serta Sargassum sp. dari kelas Phaeophyceae. (Anggadireja dkk., 
2006).  Penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui beberapa hal yang menjadi alasan petani 
rumput laut untuk lebih banyak mengembangkan budidaya rumput laut Eucheuma cottonii 
dibandingkan mengembangkan budidaya rumput laut jenis lainya.   

Beberapa alasan petani untuk mengembangkan jenis ini meliputi alasan baik dari aspek 
teknik maupun aspek ekonomi. Aspek teknik yang menjadi alasan petani rumput laut lebih memilih 
membudidayakan rumput laut Eucheuma cottonii yaitu jumlah ketersediaan bibit rumput laut 
Eucheuma cottonii lebih banyak dan lebih mudah didapat di wilayah ini.  Selain aspek tersebut, 
aspek harga rumput laut jenis Eucheuma cottonii selalu lebih mahal dibanding jenis lainnya. 

 
3.2. Biaya 

Biaya produksi adalah pengeluaran, tetapi tidak semua pengeluaran merupakan biaya 
produksi.  Agar pengeluaran merupakan biaya produksi, maka suatu pengeluaran harus memenuhi 
persyaratan yaitu tak dapat dihindarkan, dapat diduga dan dapat dinyatakan secara kuantitatif 
(Wasis, 1992).  Selanjutnya dikatakan bahwa biaya adalah pengeluaran dalam proses produksi 
yang tidak dapat dihindarkan berarti bahwa proses produksi harus dijalankan secara efisien 
dengan menghindarkan pemborosan.  

Menurut Soekartawi (2001), biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang 
digunakan baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung.  Biaya 
produksi yang digunakan meliputi biaya sewa lahan, bunga modal, biaya sarana produksi untuk 
pengadaan rakit, pelampung, tali nilon, bibit, pupuk dan obat-obatan serta tenaga kerja. 

Biaya usaha budidaya rumput laut terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap.  Biaya 
tetap meliputi biaya pengadaan sampan, pembuatan jangkar, tali bentangan, terpal dan para-para, 
sedangkan biaya tidak tetap meliputi biaya pengadaan bibit rumput laut dan biaya tenaga kerja, 
mulai dari proses pengikatan hinga pemanenan dan pengeringan.  Rata-rata biaya yang digunakan 
dalam usaha budidaya rumput laut Rp. 638.399,-/Usahatani atau tiap luasan areal budidaya 2.742 
m

2
 (Tabel 1).  
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3.3. Penerimaan 

Soekartawi (2008) menjelaskan bahwa penerimaan usahatani adalah perkalian antara 
produksi yang diperoleh dengan harga jual. Kartasapoetra (1995) mengemukakan bahwa 
penerimaan usahatani dapat berwujud tiga hal, yaitu : hasil penjualan tanaman, ternak, ikan atau 
produk yang akan dijual; produk yang konsumsi pengusaha dan keluarganya selama melakukan 
kegiatan serta kenaikan nilai inventaris. 

Penerimaan usaha budidaya rumput laut merupakan hasil dari perkalian antara produksi 
dan harga. Harga Penjualan rumput laut berkisar antara Rp. 7000 – 15.000 dengan rata-rata 
adalah Rp. 11.000. Penjualan rumput laut ini dilakukan dengan penjualan dalam bentuk kering 
dimana masa pengeringan berkisar atara 3-10 hari tergantung cuaca. Pemasaran hasil rumput laut 
ini cukup mudah dimana para pembeli yang merupakan pedagang pengumpul desa/kecamatan 
mendatangi para pemilik rumput laut. Rumput laut yang dibeli selanjutnya di jula kepada pedagang 
besar atau pedagang antar pulau, dimana rumput laut tersebut selanjutnya di jual ke Surabaya. 

 
3.4. Pendapatan dan Kelayakan Agribisnis Rumput Laut 

 Pendapatan mengambarkan hubungan antara penerimaan dan biaya-biaya yang biasanya 
dinyatakan dalam bentuk pengurangan antara penerimaan dengan biaya yang dibayarkan oleh 
perusahaan. Laporan pendapatan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan 
keuntungan jika total penerimaan lebih besar dibandingkan dengan total biaya, sebaliknya jika total 
penerimaan lebih kecil dibandingkan total biaya, maka laporan tersebut dapat menunjukkan nilai 
kerugian yang diperoleh perusahaan.  Menurut Rustam (2002) bahwa pendapatan sering pula 
diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu yang biasanya 
ditampilkan dalam bentuk laporan mengenai pendapatan atau keuntungan.   

Miller (2002) menyatakan bahwa kebanyakan orang mengangap keuntungan perusahaan 
sebagai selisih antara sejumlah penerimaan dengan sejumlah pengeluaran untuk upah.  Hasil 
penelitian Ngamel, (2012) menyatakan bahwa hasil analisis finansial usaha budidaya rumput laut 
dalam satu kali produksi di wilayah penelitian dengan besarnya nilai R/C > 1 yaitu 1,9 
menunjukkan bahwa usaha tani yang dijalankan berdasarkan kriteria adalah layak dan mempunyai 
arti bahwa setiap biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp 1000,-, maka akan diperoleh 
penerimaan sebesar Rp 1880,-.  Hasil penelitian secara rinci disajikan pada Tabel 2 berikut : 
Tabel 2. Biaya, Penerimaan, Pendapatan dan R/C Ratio Agribisnis Rumput laut di Kabupaten 

Konawe Selatan 

No Uraian Per Usahatani (4.288 m2) Per Hektar 

1 

Penerimaan 4.738.461,- 17.281.041,- 

-Produksi (Kg) 431 1.571 

-Harga (Rp/Kg) 11.000,- 11.000,- 

Jumlah Penerimaan (Rp) 4.738.461,- 17.281.041,- 

2 

Biaya 2.100.062,- 7.658.870 

-Biaya Tetap (Rp) 317.081,- 1.156.387 

-Biaya Variabel (Rp)  1.782.980,- 6.502.483 

Total Biaya (Rp) 2.100.062,- 7.658.870 

3 Pendapatan (Rp) 2.638.399,- 9.622.171 

4 R-C rasio 2,26 2,26 

 
Hasil analisis pendapatan menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut di Kabupaten 

Konawe Selatan memberikan keuntungan usaha sebesar Rp. 2.638.399/Usahatani atau 
9.622.171/Ha.  Hasil analisis R/C Rasio adalah 2,26, dimana setiap satu rupiah yang dikorbankan 
akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2,26.  Sehingga usaha budidaya rumput laut di 
Kabupaten Konawe Selatan layak diusahakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musim budidaya rumput laut yang baik dimana 
bdidaya rumput laut memberikan hasil yang maksimal adalah dalam 4-5 kali produksi dalam satu 
tahun yang memakan waktu sekitar 8 bulan, 4 bulan lainya sering tidak memberikan hasil 
maksimal.  Hal ini disebabkan karena musim kemarau yang menyebabkan kadar garam air laut 
cukup tinggi dengan permukaan air laut memiliki suhu relative lebih tinggi tidak mendukung untuk 
pertumbuhan rumput laut dengan maksimal.  Pertumbuhan rumput laut juga tidak dapat maksimal 
ketika musim hujan dengan curah hujan tinggi yang sering terjadi pada bulan April-Mei. 
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Memperhatikan kondisi diatas, jika petani rumput laut hanya mampu memproduksi rumput 
laut 5 kali dalam satu tahun berarti petani rumput laut memiliki pendapatan rata-rata dalam satu 
tahun dari usaha budidaya rumput laut adalah Rp. 1.099.332/Usahatani/bulan atau 
Rp.4.009.237/Ha/bulan.  Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani rumput laut di Kabupaten 
Konawe Selatan meskipun dalam analisis financial usaha tersebut layak diusahakan namun dari 
sisi kecukupan hidup layak keluarga pendapatan dengan jumlah tersebut belum mencukupi.  
Dimana standar hidup minimum di Provinsi Sulawesi Tengara sesuai Upah Minimum Provinsi 
(UMP) tahun 2015 adalah 1.652.000,-.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan 
petani rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan dapat layak baik secara financial usaha dan juga 
layak untuk memenuhi standard pendapatan untuk hidup layak adalah dengan menambah luasan 
areal budidaya atau menambah jumlah produksi. 
 
4. KESIMPULAN 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan 

layak diusahakan karena  memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.638.399/Usahatani atau 
9.622.171/Ha, serta memiliki nilai R/C Rasio sebesar 2,26. 

2. Untuk dapat meningkatkan pendapatannya dari agribisnis rumput laut,  petani rumput laut di 
Kabupaten Konawe Selatan harus meningkatkan luasan areal budidaya atau menambah 
jumlah produksi. 
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