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ABSTRACT
SYAFIUDDIN. The Relationship Between Characteristics of Seaweed Farmers
and Their Competences in Three District of South Sulawesi. Under the
supervision of AMRI JAHI, PANG S. ASNGARI, DJOKO SUSANTO, and
PRABOWO TJITROPRANOTO
Seaweed farmers in this research are the farmers who produce seaweeds
(Eucheuma spp) in rural coastal area, as their mayor income. The objective of this
study is to determine the degree of relationship between individual characteristics
of seaweed farmers and their entrepreneurship or business competence.
Data were collected in July to October 2006 from 280 seaweed farmers.
Data were analyzed by Kendall Concordance procedures, t-test and Path
Analysis.
The important results of the study were as follows: (1) majority of the
seaweed farmers are young, low educated, family size is sedentary, low family
income, low in media utilization and sedentary in experience, motivation and
capital (2) Degree of all individual characteristic showed high correlation or high
agreement for rank ten component of farmers competence, and (3) Path analysis
procedures shows the managerial competence have and effect on technical
competence. The influence found as effect or contributed by motivation, social
capital and training variables while from the other side contribute by formal
education, land use and income.
The strategy to improve the competence of seaweed farmers is suggested
to be done as following: (1) Preparing extension program by training, counseling
and other extension techniques which improve the seaweed farmers managerial
competence utilizing existence innovation their technical ability, which
consequently to improve production and income, (b) increase motivation for
improving the seaweeds farmers competence to develop capability or
independency and considering some relevant factors such us investment and land
use, education, social capital and improvement of family income.
Key Word: Farmers, Seaweed, Characteristic, Competence, Entrepreneurship.
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RINGKASAN
SYAFIUDDIN. Hubungan Karakteristik dengan Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut (Eucheuma spp) di Tiga Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dibimbing oleh: AMRI JAHI, PANG S. ASNGARI, DJOKO SUSANTO, dan
PRABOWO TJITROPRANOTO.
Pembudidaya rumput laut pada penelitian ini adalah mereka yang
menumbuhkan, memelihara tanaman rumput laut (Eucheupa spp) di wilayah
perairan pesisir guna diambil manfaatnya untuk peningkatan pendapatan.
Penelitian ini bertujuan: (1) menentukan sebaran pembudidaya rumput laut
di Sulawesi Selatan, pada sejumlah karakteristik yang diamati, (2)
mengidentifikasi kompetensi pembudidaya rumput laut tersebut, (3) menentukan
derajat hubungan antara karakteristik dengan kompetensi pembudidaya rumput
laut, dan (4) menemukan strategi yang tepat dalam membangun kompetensi
pembudidaya rumput laut.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2006
dengan sampel 280 pembudidaya rumput laut. Analisis data menggunakan
prosedur Korelasi Konkordansi Kendall W, Uji t dan Path Analisis.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Mayoritas pembudidaya rumput laut
yang diamati pada penelitian ini berumur muda, pendidikan formal rendah,
tanggungan keluarga sedang, pendapatan keluarga rendah, pengalaman dan
motivasi usaha sedang, pemanfaatan media rendah, luas lahan budidaya sempit
dan modal usaha tergolong sedang. (2) Tiga bidang kompetensi pembudidaya
yang paling dikuasai adalah: (a) kemampuan pada aspek panen, (b) pembibitan
dan penanaman serta (c) aspek berkomunikasi dan memotivasi. Tiga kompetensi
pada urutan paling rendah adalah: (a) kemampuan pada aspek perencanaan, (b)
pengelolaan pascapanen dan (c) aspek pengawasan, evaluasi dan pengendalian
usaha. (3) Derajat hubungan sembilan dari dua belas karakteristik pembudidaya
rumput laut menunjukkan kesepakatan yang tinggi dalam penjenjangan seluruh
bidang kompetensi yang diamati, (4) Hasil analisis jalur menunjukkan kompetensi
manajerial berpengaruh nyata terhadap kompetensi teknis. Pengaruh tersebut di
satu sisi akibat kontribusi peubah motivasi usaha, pelatihan dan modal sosial,
sedangkan di pihak lain akibat kontribusi peubah pendidikan formal, luas lahan
dan pendapatan keluarga.
Strategi dalam peningkatan kompetensi pembudidaya rumput laut adalah:
(1) menyiapkan program penyuluhan dalam bentuk pelatihan, pendampingan atau
tehnik penyuluhan lain yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan
manajerial pembudidaya rumput laut guna merangsang adanya inovasi pada
kemampuan teknis, yang berimplikasi pada peningkatan produksi dan pendapatan.
(2) Peningkatan motivasi yang menunjang peningkatan kemampuan manajerial
guna menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian pembudidaya dengan
mempertimbangkan faktor lain yang relevan seperti kepastian investasi pada
lahan, pendidikan, modal sosial dan peningkatan pendapatan keluarga
pembudidaya.
Kata kata kunci : pembudidaya, karakteristik, kompetensi, rumput laut.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Guna meningkatkan pendapatan, pembudidaya rumput laut perlu
mengembangkan kompetensinya. Kompetensi merupakan karakteristik mendalam
dan terukur pada diri seseorang, dan dapat pula diartikan sebagai kemampuan
atau kinerja dalam situasi dan tugas kerja tertentu. Menurut Depdiknas
(Soesarsono, 2002:34), kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas,
penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang, sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidangnya.
Pembudidaya rumput laut yang memiliki kompetensi adalah mereka yang
memiliki perilaku

terukur sebagai kinerja dalam situasi, tugas dan tanggung

jawab di bidang usaha rumput laut, dan dengan kinerja tersebut ia dianggap
mampu oleh masyarakat lain. Pembudidaya

yang kompeten memiliki: (1)

kemampuan teknis di bidang kerjanya, dan (2) kemampuan manajerial guna
mengelola usaha dan memperoleh keuntungan.
Pembudidaya yang memiliki kemampuan teknis di bidang rumput laut
adalah pembudidaya yang trampil memilih lokasi yang terlindung dari pengaruh
angin dan arus yang kuat, lokasi yang terjamin nutrisi bagi tumbuhan, bebas
endapan dan kekeruhan, ketersediaan bibit lokal, kedalaman air dari dasar
perairan yang cocok dan mampu memperkirakan kemudahan tenaga kerja, akses
transportasi dan lokasi yang bebas pencemaran. Pada pembibitan dan penanaman
ia menguasai teknik memilih bibit yang bernilai ekonomis, memiliki keahlian
tentang bibit yang bebas rumput liar dan hama, trampil merancang kemasan bibit,

1

2

kreatif memilih cara budidaya yang tepat dan memahami kaidah pemeliharaan
yang tepat.
Kompetensi panen dan pascapanen, menyangkut kemampuan
(pembudidaya) dalam

petani

hal panen sesuai waktu, trampil menjemur, mampu

menyeleksi hasil panen sesuai standar mutu, trampil menggunakan alat pres,
trampil mengolah hasil pasca panen dan menguasai cara menyimpan yang tepat.
Akhirnya, pada pemasaran hasil yakni pembudidaya memahami informasi pasar,
menguasai teknik pengemasan, dan mampu memasarkan untuk mendapat harga
yang lebih tinggi.
Selaku manajer usahatani rumput laut, pembudidaya perlu memiliki
kemampuan antara lain: pertama, mencipta (kreatif) dalam arti mempunyai ide
bagus, memperoleh solusi–solusi untuk berbagai problem yang biasa dihadapi,
mengantisipasi berbagai konsekwensi dari pelaksanaan berbagai keputusan, dapat
berpikir imajinatif (lateral thinking), mampu menghubungkan sesuatu dengan
yang lainnya dan mampu menggunakan imajinasi dan intuisi.
Pembudidaya rumput laut memiliki kemampuan merencanakan yakni
kemampuan menghubungkan kenyataan sekarang dengan kebutuhan yang akan
datang. Mampu mengenali hal-hal yang penting saat itu dan hal-hal yang benarbenar mendesak, mampu mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan mendatang, dan
mampu melakukan analisis. Pembudidaya juga mampu mengorganisasikan yakni
mampu menditribusikan tugas dan tanggung jawab yang adil, mampu membuat
putusan secara cepat, selalu berada di depan saat pertanggunganjawaban, selalu
bersikap tenang menghadapi kesulitan dan mampu mengenali setelah pekerjaan
itu selesai dan sempurna dikerjakan.
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Kemampuan berkomunikasi seperti mampu memahami orang lain, mampu
dan mau mendengarkan, mampu menjelaskan sesuatu, mampu berkomunikasi
melalui tulisan, bijak, toleran terhadap kesalahan, mampu mengucapkan terima
kasih, mampu mendorong untuk maju, selalu memelihara agar memperoleh
informasi yang diperlukan dan selalu mengikuti dan memanfaatkan teknologi
informasi.
Kemampuan berikutnya, pembudidaya mampu memotivasi seperti
memberi inspirasi, menyampaikan tantangan yang realistis, membantu orang lain
mencapai target serta mampu membantu untuk menilai kontribusi dan pencapaian
sendiri dan terakhir, kemampuan mengevaluasi seperti mampu membandingkan
antara hasil dengan tujuan, mampu melakukan evaluasi diri, mampu melakukan
evaluasi pekerjaan orang lain, serta mampu melakukan pembenaran saat
diperlukan.
Kemudian guna mendukung kedua kemampuan di atas, pembudidaya
perlu memiliki kemampuan usaha yakni memiliki ciri seperti percaya diri dalam
arti selalu optimis dan tidak tergantung pada orang lain, berorientasi pada tugas
atau haus akan prestasi, orientasi laba, tekun dan tabah, mau kerja keras, memiliki
dorongan yang kuat, energik, dan penuh inisiatif; mampu mengambil resiko atau
berani dan suka pada tantangan; sebagai pemimpin memiliki tingkah laku
memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, tanggap atas saran dan kritik.
Akhirnya, pembudidaya rumput laut mampu bertindak inovatif, kreatif,
luwes, banyak sumber, serba bisa, banyak tahu, banyak akal dan selalu
berorientasi ke depan yakni memiliki pandangan prospektif dan mampu membaca
peluang usaha. Di samping itu secara teknis ia menguasai analisis usaha, seperti
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analisis input output produksi, analisis biaya dan penjualan, analisis margin dan
rugi/laba usaha serta analisis titik pulang pokok.
Pembudidaya tersebut pada agribisnis rumput laut akan menjadi
pembudidaya yang secara teknis dan manajerial dapat bertindak cerdas, penuh
tanggung jawab, menjadi contoh bagi pembudidaya lain dan berhasil
memperlihatkan mutu kerja sesuai standar serta mampu menggerakkan tujuantujuannya di tengah kelemahan yang dihadapi oleh pembudidaya lain pada
bidangnya.
Penelitian ini berupaya mengkaji kemampuan-kemampuan tersebut pada
diri pembudidaya rumput laut dan masalah mendasar yang berhubungan
dengannya seperti apresiasinya terhadap kualitas produk, akses terhadap pasar
dengan harga yang lebih baik dan lain-lain, sehingga kelak dapat dirumuskan
strategi yang tepat dalam memajukan pembudidaya rumput laut tersebut terutama
dalam mengelola sumberdaya dan menggerakkan usaha agribisnis.

Masalah Penelitian
Sulawesi Selatan termasuk daerah yang memiliki panjang garis pantai
2.500 km dari 81.000 km yang dimiliki Indonesia. Selain itu Sulawesi Selatan
memiliki lebih kurang 250 pulau-pulau kecil yang tersebar di 24 kabupaten. Pada
potensi tersebut, di dalamnya terdapat budidaya tambak dan berbagai budidaya
perairan umum. Rumput laut merupakan salah satu sumberdaya kelautan dan
perikanan yang selama lima tahun terakhir mulai dikembangkan oleh masyarakat
pembudidaya di sepanjang pantai karena selain pemeliharaannya mudah juga
memiliki keunggulan ekonomis dengan produksi 78.653 ton pada tahun 2003,
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jumlah pembudidaya diperkirakan berkisar 10.000 sampai 15.000 orang dengan
luas 144.425 ha dan tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.
Rumput laut merupakan komoditas unggulan di daerah ini di antara
sepuluh komoditas kelautan dan perikanan lain, tetapi umumnya diakui kualitas
komoditas ini masih rendah dan jauh dari yang diharapkan. Tuntutan kebutuhan
hidup dan keterikatan pembudidaya dengan tengkulak atau pengijon, serta
kurangnya sarana dan prasarana, menyebabkan pembudidaya kurang mampu
menghasilkan produk yang lebih baik. Beberapa kelemahan antara lain karena
apresiasi pembudidaya terhadap kualitas rumput laut yang rendah. Pembudidaya
masih lemah pada berbagai aspek terutama pada aspek teknis budidaya, aspek
manajerial atau aspek kewirausahaan. Akibatnya, akses mereka untuk
memperoleh harga yang lebih baik masih kurang dan produksinya kurang sesuai
standar.
Ada banyak faktor terkait yang berkenaan dengan karakteristik
pembudidaya tersebut yang

memungkinkan

mereka lebih

maju

dalam

meningkatkan jumlah dan kualitas produknya. Faktor tersebut seperti tingkat
pendidikan, pelatihan dan pengalaman usaha yang kurang, interaksi dengan
pihak lain terutama penyuluh kurang, beban hidup yang berat dan kemampuan
bekerjasama juga lemah. Di samping itu, motivasi usaha pembudidaya yang masih
lemah, sehingga akses mereka terhadap informasi, permodalan, pasar, pelayanan
dan bantuan teknis juga masih kurang.
Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, dirumuskan pertanyaan pokok
sebagai berikut:
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(1)

Bagaimana sebaran pembudidaya rumput laut di Sulawesi Selatan,
pada sejumlah karakteristik yang diamati?

(2)

Kompetensi

apa, yang dimiliki pembudidaya rumput laut yang

diteliti?
(3)

Seberapa besar hubungan dan pengaruh karakteristik dengan
kompetensi pembudidaya rumput laut?

(4)

Bagaimana strategi dalam meningkatkan kompetensi pembudidaya
guna pengembangan usaha rumput laut?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah
mengidentifikasi dimensi kuantitatif dan kualitatif secara terukur, proporsional
dan ilmiah tentang aspek-aspek permasalahan tersebut, dalam perspektif ilmu
Penyuluhan Pembangunan, sebagai berikut:
(1)

Menentukan sebaran pembudidaya rumput laut di Sulawesi Selatan,
pada sejumlah karakteristik yang diamati.

(2)

Mengidentifikasi kompetensi pembudidaya rumput laut di Sulawesi
Selatan.

(3)

Menentukan derajat hubungan dan pengaruh karakteristik terhadap
kompetensi pembudidaya rumput laut.

(4)

Menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kompetensi
pembudidaya guna pengembangan usaha rumput laut.
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Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam
peningkatan ilmu penyuluhan pembangunan terutama mengenai kompetensi pada
pengelolaan agribisnis rumput laut sebagai dasar dalam mengembangkan
kemampuan pembudidaya tersebut.
Secara spesifik penelitian ini diharapkan berguna dalam:
(1)

Memberi masukan kepada pemerintah sebagai dasar pertimbangan
yang

tepat

untuk

mengembangkan

merumuskan

kompetensi

strategi

pembudidaya

yang

efektif

rumput

laut

dalam
guna

memajukan budidaya perairan khususnya rumput laut.
(2)

Memberi masukan kepada Swasta, LSM dan Asosiasi yang berkaitan
dengan rumput laut, untuk ikut meningkatkan kualitas atau kompetensi
pembudidaya rumput laut.

(3)

Memberi sumbangan pemikiran kepada Perguruan Tinggi guna
mengembangkan konsep teoritik dalam memperkaya khasanah ilmu
Penyuluhan Pembangunan, khususnya yang berkenaan dengan
pengembangan kompetensi pembudidaya rumput laut.

Definisi Istilah
Karakteristik pembudidaya ialah ciri-ciri yang melekat pada diri pembudidaya
yang berhubungan dengan aspek kehidupannya, baik yang bersifat internal
maupun yang bersifat eksternal. Karakteristik pembudidaya terdiri dari:
(1)

Umur yakni usia pembudidaya yang terlibat pada unit usaha rumput
laut yang dihitung sejak lahir sampai saat penelitian ini dilakukan.
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(2)

Pendidikan formal adalah jumlah tahun yang ditempuh pembudidaya
dalam mengikuti sekolah formal berdasarkan jenjang sekolah dasar
sampai perguruan tinggi.

(3)

Tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga sebagian atau
keseluruhannya yang menjadi tanggungan pembudidaya rumput laut
selaku kepala keluarga.

(4)

Pendapatan keluarga adalah jumlah pengeluaran (konsumsi)
pembudidaya setiap bulan dalam membiayai rumah tangganya.

(5)

Pendidikan nonformal/pelatihan: yakni jumlah pelatihan di luar
sekolah (pendidikan) formal yang pernah diikuti pembudidaya

(6)

Pengalaman usaha yakni jumlah tahun berupa pengalaman yang
dilalui pembudidaya sebagai bagian dari proses belajar dalam kegiatan
budidaya, produksi dan seluk beluk usaha (pemasaran) rumput laut
dalam rangka memperoleh penghasilan.

(7)

Interaksi dengan penyuluh yakni jumlah kontak dan komunikasi
antara pembudidaya rumput laut dengan penyuluh sehubungan dengan
usahanya.

(8)

Motivasi usaha yakni dorongan yang timbul dalam diri pembudidaya
guna meningkatkan usahanya dalam budidaya dan pemasaran rumput
laut.

(9)

Pemanfaatan media informasi yakni jumlah jam yang dimanfaatkan
oleh pembudidaya untuk memperoleh informasi melalui berbagai
media media massa sebagai proses belajar dalam meningkatkan usaha
budidaya dan pemasaran rumput laut
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(10)

Luas lahan budidaya adalah jumlah lahan

perairan yang

dimanfaatkan pembudidaya untuk membudidayakan rumput laut yang
dihitung per satuan luas (ha)
(11)

Modal usaha adalah jumlah modal dalam rupiah yang diinvestasikan
oleh pembudidaya dalam mengelola usaha rumput laut.

(12)

Modal sosial yakni kepercayaan, penghargaan, pengakuan pihak lain
terhadap sifat-sifat yang dimiliki pembudidaya yang menjadi
eksistensinya.

Kompetensi pembudidaya kemampuan yang dimiliki pembudidaya sebagai
suatu perilaku dan kriteria kinerja dalam situasi, tugas dan tanggung jawab di
bidang usaha rumput laut sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat
lain. Kompetensi pembudidaya terdiri dari:
(1)

Kompetensi teknis adalah kemampuan teknis atau mekanis yang
diterapkan pembudidaya rumput laut dengan menggunakan cara yang
sama seperti memilih lokasi, menyediakan bibit dan menanam,
memelihara, panen dan menangani pasca panen.

(2)

Kompetensi manajerial adalah kemampuan bekerja sama yang
dimiliki pembudidaya guna memperoleh hasil usaha di bidang rumput
laut

melalui

orang

lain

seperti

merencanakan

usaha,

mengorganisasikan dan memasarkan hasil, mengambil keputusan dan
menanggung resiko, berkomunikasi dan memotivasi serta mengawasi,
evaluasi dan mengendalikan usaha.
Produksi rumput laut adalah jumlah rumput laut yang dihasilkan oleh
pembudidaya dalam setiap kali panen per satuan luas tanam/budidaya.
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Pendapatan usahatani rumput laut adalah jumlah penerimaan yang diperoleh
pembudidaya dari hasil penjualan rumput laut yang diproduksi dalam satuan
rupiah.

TINJAUAN PUSTAKA

Rumput Laut
Rumput laut (seaweed) atau yang dikenal juga dengan alga laut benthik
berdasarkan sejarahnya telah lama dikenal yakni sejak 2700 tahun sebelum Masehi.
Manfaat tanaman ini untuk berbagai macam kepentingan cukup banyak, terutama
untuk bahan makanan, produk kecantikan dan obat-obatan. Rumput laut
mempunyai prospek cerah sebagai komoditas perdagangan, baik untuk memenuhi
kebutuhan permintaan dalam negeri maupun luar negeri (Aslan, 1998:12). Menurut
Ditjen Perikanan Budidaya (2005:3) rumput laut adalah jenis tumbuhan rumput
(algae) laut yang memiliki struktur kerangka yang semuanya terdiri dari batang
(thallus).
Torono (1990:1), Aslan (1998:16-19) dan Mc Hugh (2003:4) menyebutkan
bahwa rumput laut mengandung berbagai zat dan bahan yang berguna dalam
berbagai industri seperti algin, agar-agar, carrageenan (karaginan) dan zat atau
bahan lain. Zat tersebut ada pada spesies rumput laut yang bernilai ekonomis
seperti Eucheuma, Kappapphycus, Gracilaria, dan Caulerpa.
Kegunaan algin pada industri farmasi antara lain membuat sabun, cream,
lotion, shampoo dan pencelup rambut sedangkan pada industri farmasi digunakan
untuk pembuatan suspensi, emulsifer, stabilizer, tablet, salep, kapsul, plester dan
filter.
Chapman & Chapman (Aslan, 1998:18) menyebutkan Carrageenan
(karaginan) digunakan pada industri makanan, khususnya emulsifier pada industri
minuman. Selain itu pada industri kosmetik, tekstil, obat-obatan, cat dan juga
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sebagai materi dasar dari aromatic diffuser. Kegunaan lain adalah untuk bahan
saus, sayuran, dan steroid sintetis.
Rumput laut penghasil karaginan adalah rumput laut perairan dari jenis
Eucheuma spp yang terdiri dari: (1) E. cottonii atau Kappapycus alvarezii dengan
nama daerah (dagang) yaitu E. cottonii dengan ciri thallus silindris, permukaan
licin menyerupai tulang rawan; berwarna hijau terang, hijau olive, dan cokelat
kemerahan; percabangan berujung runcing atau tumpul berseling, tidak teratur
dengan percabangan dua-dua dan dapat pula tiga-tiga; (2) E. spinosum atau
E. denticullatum dengan ciri thallus slindiris, percabangan berujung runcing atau
tumpul, ditumbuhi tonjolan-tonjolan berupa duri lunak yang tersusun berputar
mengelilingi cabang, dan (3) E. Edule dengan ciri: thallus silindris, permukaan
licin berwarna hijau, kuning atau cokelat hijau, percabangan berselang dengan
rumpun yang tampak kokoh (Anggadiredja et al., 2006:8-11), (4) Eucheuma serra
dengan nama daerah (Bali) disebut ’bulung lipan’, dengan ciri thallus gepeng,
pinggir bergerigi, permukaan licin; warna merah atau merah pucat; ciri khusus
menyerupai bentuk lipan (Ditjen Perikanan Budidaya, 2006:6). Budidaya rumput
laut di Indonesia kini semakin digalakkan, baik secara intensif maupun secara
ekstensif. Budidaya tersebut tidak hanya dilakukan di perairan pantai tetapi juga di
tambak.
McHugh (2003:4-8) mengklasifikasikan rumput laut komersial yang baik
untuk dibudidayakan dalam dua pembagian besar yakni rumput laut coklat (brown
seaweeds) dan

rumput laut merah (red seaweeds) baik untuk kepentingan

makanan, algin, agar maupun carrageenan. Ada beberapa tahap yang perlu
diperhatikan petani atau pembudidaya dalam mengelola rumput laut antara lain:
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pemilihan dan penyiapan

lokasi, penyiapan areal budidaya, penyediaan bibit,

penanaman bibit, perawatan dan pemeliharaan, pemanenan dan pengeringan hasil
panen (Aslan,1998:46-70). Setelah tahap-tahap tersebut, adalah tahap pengelolaan
stok dan pemasaran (Torono, 1990:7-20).

Karakteristik Pembudidaya Rumput Laut (Eucheuma spp)
Istilah

pembudidaya

dalam

penelitian

ini

adalah

mereka

yang

menumbuhkan, memelihara atau membudidayakan rumput laut (Eucheuma spp)
untuk memperoleh pendapatan. Kata pembudidaya menurut Undang-Undang
Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 terdapat pada istilah pembudidaya ikan yaitu
orang yang melakukan mata pencaharian pembudidayaan ikan (Ditjen Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2005:3). Rumput laut merupakan tanaman
yang dibudidayakan atau ditanam, bukan jenis ikan sehingga pada penelitian ini,
orang yang membudidayakan rumput laut disebut sebagai pembudidaya atau sama
dengan pengertian petani (farmer). Petani adalah manusia yang bekerja memelihara
tanaman atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan pendapatan.
Departemen Pertanian (Damihartini, 2005:8) menyebutkan petani adalah
pelaku utama agribisnis monokultur maupun polikultur dari komoditas tanaman
pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan atau komoditas perikanan lain.
Petani atau pembudidaya mempunyai dua peran penting, yang pertama sebagai
manajer yang harus mengambil keputusan untuk usaha tani dan yang kedua sebagai
jurutani yang memelihara tanaman dan hewan (Mosher, 1983:35). Selaku individu
pembudidaya memiliki karakteristik. Menurut Mardikanto (1993:213) karakteristik
individu ialah sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang dan berhubungan dengan
aspek kehidupan, antara lain: umur, jenis kelamin, posisi, jabatan, status sosial dan
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agama. Comb (Rafinaldy, 1992:15), menyatakan bahwa karakteristik individu
meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, bangsa,
agama dan sebagainya. Sedangkan karakteristik demografik meliputi: umur,
pendidikan dan penghasilan. Karakteristik adalah sesuatu yang mempunyai sifat
khas sesuai perwatakan tertentu.
Gonzalez (Jahi, 1988:21) menyatakan bahwa karakteristik demografik
orang dewasa seperti umur, jenis kelamin status perkawinan, penghasilan dan
pekerjaan. Slamet (2003:16) menyebutkan bahwa umur, pendidikan, status sosial
ekonomi, pola hubungan dan sikap merupakan faktor-faktor individu yang
mempengaruhi proses difusi inovasi.
Pada penelitian ini, karakteristik pembudidaya rumput laut meliputi umur,
pendidikan,

pendapatan

keluarga,

tanggungan

keluarga,

pendidikan

nonformal/pelatihan, pengalaman usaha, interaksi dengan penyuluh, pemanfaatan
media, dan modal sosial.

Umur
Umur berkaitan dengan pengalaman belajar, kemampuan dan kematangan.
Padmowiharjo (1994:36), Gesell (Salkind, 1985:56) dan Purwanto (1991:56)
menyatakan bahwa umur berkaitan erat dengan kematangan seseorang; terdapat
dua faktor yang menentukan kemampuan seseorang berhubungan dengan umur
yakni mekanisme belajar dan kematangan otak, organ seksual, dan otot organ
tertentu dan akumulasi pengalaman dan bentuk-bentuk proses belajar yang lain.
Umur dapat menjadi tanda dari suatu perkembangan. Umur terkait dengan tugas
pengembangan, proses belajar, kelangsungan hidup serta berbagai aspek yang
melatar belakanginya (Havighurst, 1974:2). Dari uraian tersebut, diduga bahwa
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umur

berhubungan

dengan

perkembangan,

kematangan

dan

peningkatan

kemampuan seseorang.

Pendidikan
Pendidikan menghasilkan perubahan perilaku dan kemampuan. Soekanto
(2002:327) menyatakan bahwa pendidikan mengajarkan kepada individu aneka
macam kemampuan. Pendidikan mengembangkan nilai-nilai tertentu pada manusia,
terutama dalam membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru dan juga
bagaimana berpikir secara ilmiah. Slamet (2003:20) mendefinisikan pendidikan
sebagai usaha untuk menghasilkan perubahan perilaku manusia.
Tirtosudarmo (Mashuri, 1998:24) menyatakan bahwa peningkatan dalam
pendidikan, dapat mengentaskan penduduk dari kemiskinan baik secara langsung
ataupun tidak langsung yaitu melalui perbaikan pendapatan dan nutrisi. Ada
korelasi positif antara pendapatan dan tingkat pendidikan. Artinya makin tinggi
pendidikan seseorang maka makin tinggi pula pendapatannya. Kesimpulannya,
bahwa pendidikan menentukan perubahan perilaku seseorang. Dengan pendidikan
seseorang dapat terbuka pikirannya, menerima hal baru, berpikir secara ilmiah dan
meningkatkan kemampuannya.

Tanggungan Keluarga
Jumlah tanggungan keluarga yang semakin besar, menyebabkan seseorang
memerlukan tambahan pengeluaran, atau penghasilan yang lebih tinggi untuk
membiayai kehidupan. Besarnya jumlah anggota keluarga yang meggunakan
jumlah pendapatan yang sedikit akan berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi.
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Hal ini berpengaruh pada produktifitas kerja, kecerdasan dan menurunnya
kemampuan berinvestasi (Hernanto, 1993:94).

Pendapatan
Pendapatan seseorang merupakan keseluruhan dari apa yang ia peroleh dari
cara pemanfaatan tenaga kerja, tanah dan modal lainnya. Soekartawi et al.,
(1986:2-3) menyatakan pendapatan merupakan cermin kehidupan petani atau
pembudidaya termasuk nelayan. Pendapatan yang rendah merupakan ciri petani
atau pembudidaya atau nelayan kecil dan masuk pada golongan petani atau
pembudidaya kecil atau miskin. Pendapatan merupakan indikator daya dan status.
Pengaruhnya, tidak terdapat batas atas pendapatan, meskipun secara praktis
terdapat batas bawah. Batas bawah pendapatan adalah tingkat di mana orang
berada dalam keadaan terombang-ambing di antara hidup dan mati, atau pada
tingkat kelaparan (Penny, 1990:56-138).

Pendidikan Nonformal (Pelatihan)
Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan secara terencana
di luar sekolah formal. Penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan luar
sekolah (nonformal) yang bertujuan mempengaruhi para petani atau pembudidaya
dan keluarganya agar mengubah perilakunya sesuai dengan yang diinginkan, yang
untuk memperbaiki mutu hidupnya. Perubahan perilaku tersebut dapat berupa: (1)
bertambahnya perbendaharaan informasi yang berguna bagi petani

atau

pembudidaya dan pengertian tentang itu, (2) tumbuhnya keterampilan, kemampuan
dan kebiasaan baru yang bertambah baik, dan (3) timbulnya sikap mental dan
motivasi yang lebih kuat sesuai dengan yang dikehendaki (Slamet,2003:20).
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Mardikanto (1993:213) menyatakan bahwa pendidikan petani atau pembudidaya
umumnya mempengaruhi cara dan pola pikir petani atau pembudidaya dalam
mengelola usahataninya. Sebagai sistem pendidikan nonformal, penyuluhan
bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir petani atau pembudidaya agar mampu
mengelola usahanya.
Sedangkan pelatihan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia. Setiap orang pada semua tingkatan apakah operasional,
teknik atau manajerial memerlukan pelatihan guna meningkatkan kemampuannya
(Kusnadi et al., 2002:246). Jocious (Halim dan Ali, 1997:135) menyatakan bahwa
pelatihan

merupakan

proses

mendapatkan

keterampilan

spesifik

untuk

melaksanakan pekerjaan secara baik. Menurut Siagian (1996:182), pelatihan
merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan
produktifitas kerja seseorang. Menurut Dahama (Halim dan Ali, 1997:135),
pelatihan membantu seseorang untuk menjadi terampil dan berkualitas dalam
pekerjaan. Menurut Manulang (1996:100), pelatihan merupakan usaha untuk
mengembangkan kecakapan atau menambah keahlian dan efisiensi kerja seseorang.
Menurut Purwanto (1991:103), karena terlatih dan seringkali mengulangi
sesuatu, maka kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi makin
dikuasai dan makin mendalam. Sebaliknya tanpa latihan, pengalaman-pengalaman
yang telah dimilikinya dapat menjadi hilang atau berkurang. Karena latihan dan
karena seringkali mengulangi sesuatu, maka timbul minat kepada sesuatu. Makin
besar minat, makin besar pula perhatian sehingga memperbesar hasratnya untuk
mempelajarinya.
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Fakih et al., (2001:62) menyatakan bahwa pelatihan yang menekankan pada
pelibatan dapat distrukturkan dalam beberapa tahap yang terdiri dari: mengalami
atau rangkai ulang (rekonstruksi), mengungkapkan, kaji urai (analisis), kesimpulan
dan tindakan. Pendapat ini menyempurnakan tahapan belajar seperti dikemukakan
Ray (Gonzales, 1988:20) yang menyatakan bahwa dalam keterlibatan yang rendah
efek kognitif terjadi dulu, kemudian diikuti oleh efek konatif dan setelah itu efek
afektif. Dengan kata lain sekuen belajar menjadi belajar-bertindak-merasakan.
Selanjutnya pada atribusi disonan efek konatif terjadi dulu, diikuti oleh efek afektif
dan akhirnya diikuti oleh efek kognitif; sekuen ini merupakan kebalikan dari
hirarki belajar sebelumnya. Sekuennya menjadi bertindak-merasakan-belajar.
Kesimpulannya bahwa pendidikan nonformal bagi pembudidaya dapat
mengubah perilakunya dan menjadikan ia mampu. Pelatihan dapat memberikan
seseorang kualitas dan keterampilan spesifik pada pekerjaannya. Semakin terlatih
seseorang maka kecakapannya semakin mendalam.

Pengalaman Berusaha
Pengalaman usaha merupakan proses yang dialami seseorang dalam
melakukan kegiatan usaha yang menjadi bidang tugasnya. Menurut Padmowiharjo
(1994:19-20) pengalaman adalah suatu kepemilikan pengetahuan yang dialami
seseorang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Dalam otak manusia dapat
digambarkan adanya pengaturan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai
hasil

belajar

selama

hidupnya.

Dalam

proses

belajar,

seseorang

akan

menghubungkan hal yang dipelajari dengan pengalaman yang dimiliki. Secara
psikologis seluruh pemikiran manusia, kepribadian dan tempramen ditentukan oleh
pengalaman indera.
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Hilgard dan Bowder (Purwanto, 1991:84) menyatakan bahwa pengalaman
yang berulang-ulang dalam situasi tertentu menimbulkan perubahan tingkah laku
seseorang dalam situasi tertentu sebagai hasil dari proses belajar. Mardikanto
(1993:86) menjelaskan pengalaman yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi
semangatnya untuk belajar dan pengalaman latihan yang menyenangkan, akan
mendorong seseorang untuk mengikuti latihan yang lain.
Sajogyo dan Sajogyo (1999:61) menyatakan bahwa pengalaman belajar
harus dibuat efektif oleh pendidik dan penyuluh. Kalau penyuluh tidak mempunyai
metode, teknologi atau perlengkapan pengajaran, ia secara profesional tidak
kompeten. Proses tersebut sebagian besar merupakan pengambilan keputusan
tentang kombinasi isi pelajaran dan aspek dasar proses pendidikan. Dengan
demikian, melalui pengalaman usaha yang dilakukannya, seseorang dapat belajar
dan mengubah tingkah laku dan minat.

Interaksi dengan Penyuluh
Susanto (1999:30) mengemukakan bahwa interaksi adalah proses di mana
manusia saling pengaruh mempengaruhi dan merumuskan fikiran, perasaan,
harapan dan kecemasan masing-masing. Soekanto (2002:64) mengemukakan ada
dua syarat terjadinya interaksi yakni adanya kontak dan adanya komunikasi.
Tibaut dan Kelley (Susanto, 1999:35) menyatakan bahwa dalam
mengadakan

komunikasi

dan

kelangsungan

interaksi,

orang

mempunyai

kecenderungan mengadakan penyesuaian diri dengan sistem interaksi yang
bersangkutan. Manusia berinteraksi dalam kelompok mempunyai perasaan ia dapat
maju dan berkembang.
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Menurut Mosher (1983:166), tugas penyuluh adalah menyadarkan petani
atau pembudidaya akan adanya alternatif-alternatif, adanya metode-metode lain
untuk melakukan pekerjaan usahatani. Melalui interaksi dengan penyuluh, petani
atau pembudidaya dapat maju dan berkembang.

Motivasi
Menurut Suparno (2002:100), motivasi adalah keadaan internal seseorang
yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Motivasi adalah suatu
dorongan

untuk

tumbuh

dan

berkembang.

Motivasi

berkaitan

dengan

keseimbangan atau equilibrium yaitu upaya yang dapat membuat dirinya memadai
dalam menjalani hidup. Kusnadi et al., (2002:341-350) menjelaskan bahwa
motivasi adalah semua upaya untuk memunculkan semangat dalam diri, atau bagi
orang lain (bawahan) agar mau bekerja guna mencapai tujuan yang diinginkan
melalui pemberian atau pemuasan kebutuhan mereka.
Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik yakni motivasi yang berkaitan
dengan kebutuhan internal pembudidaya dan motivasi ekstrinsik berkaitan dengan
dorongan dari tekanan eksternalnya. Kesimpulannya, dengan dorongan yang kuat
seseorang dapat tumbuh dan berkembang melalui semangat yang muncul dalam
dirinya guna mencapai tujuannya.

Pemanfaatan Media Informasi
Pemanfaatan media seperti membaca koran dan buku, mendengar radio atau
melihat

televisi

dan

film

merupakan

pendidikan

informal

yang

dapat

mempengaruhi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu pada khalayak
yang mengkonsumsinya. Combs dan Ahmed, (1985:10) dan Jahi (1988:116)
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mengemukakan bahwa persuratkabaran pedesaan yang mapan, berdampak luas
dan sangat membantu dalam mendidik, memotivasi, dan mengembangkan opini
publik bagi pembangunan. Diduga bahwa intensitas pemanfaatan media
memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya.

Luas Lahan Budidaya
Menurut Mardikanto (1993:217), luas lahan usaha merupakan aset bagi
petani atau

pembudidaya dalam menghasilkan produksi total, dan sekaligus

menjadi sumber pendapatan. Pada umumnya petani atau pembudidaya dengan
kepemilikan lahan usaha yang lebih luas, menempati posisi status sosial lebih
tinggi di lingkungannya. Hernanto (1993:46) menyatakan bahwa luas lahan usaha
tani dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu (1) sempit, dengan luas lahan
kurang dari setengah hektar (ha), (2) sedang, dengan luas lahan antara setengah
sampai dua ha, dan (3) lahan luas, dengan luas lahan lebih dari dua hektar (ha).
Aslan (1998:46) menyatakan bahwa lahan budidaya rumput laut di perairan
pantai (laut) sangat cocok diterapkan pada daerah yang memiliki lahan tanah
sedikit (sempit) serta berpenduduk padat, sehingga diharapkan pembukaan lahan
budidaya rumput laut di perairan bisa menjadi salah satu alternatif terbaik dalam
mengatasi lapangan kerja yang makin sempit.
Kesimpulannya bahwa luas lahan merupakan asset guna memperoleh
pendapatan apakah itu dalam kategori sempit, sedang atau luas. Pembukaan lahan
budidaya rumput laut di perairan dapat menjadi alternatif dalam mengatasi makin
sempitnya lapangan kerja.
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Modal Usaha
Menurut Hernanto (1993:83-84), berdasarkan sumbernya, modal dapat
dibedakan menjadi: (1) milik sendiri, (2) pinjaman atau kredit yang terdiri dari: (a)
kredit bank dan (b) dari pelepas uang/tetangga/ famili dan lain-lain, (3) warisan dan
(4) kontrak sewa. Modal sendiri, petani atau pembudidaya bebas menggunakan.
Modal yang berasal dari kredit ada persyaratannya berupa pembebanan
menyangkut waktu pengambilan, jumlah dan angsurannya; sedangkan modal
warisan tergantung pemberi. Sumber modal dari luar usahatani dapat diperoleh jika
petani atau pembudidaya memiliki usaha lain yang lebih besar. Modal kontrak
sewa

diatur

menurut

jangka

waktu

tertentu,

sampai

peminjam

dapat

mengembalikannya.
Soekartawi

et

al.,

(1986:12-13)

menyatakan

bahwa

petani

atau

pembudidaya harus dapat mengatur biaya produksi dalam usahataninya sehingga
modal yang dibutuhkan dapat diketahui. Biaya produksi dapat digolongkan dalam
biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak ada kaitannya
dengan jumlah barang yang diproduksi.

Biaya tidak tetap adalah biaya yang

berubah apabila luas usaha berubah. Biaya ini ada apabila ada sesuatu barang yang
diproduksi. Kesimpulannya, modal usaha dapat diperoleh dari milik sendiri, dari
pinjaman, warisan dan kontrak sewa. Modal usaha dapat ditentukan melalui biaya
yang dikeluarkan dalam produksi.

Modal Sosial
Susanto (2003:205-208) menjelaskan bahwa salah satu komponen penting
dari upaya pencapaian kondisi masyarakat madani adalah modal sosial (social
capital) yang kental, di mana salah satu faktor terpentingnya adalah adanya
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kepercayaan (trust) dalam struktur masyarakat. Faktor penting dari kepercayaan
(trust) atau lebih tepatnya: kepercayaan sosial (social trust), adalah: semangat
saling menghargai, menghormati dan mengakui (recognizing) eksistensi dan hakhak antar anggota-anggota masyarakat. Termasuk di sini adanya berbagai
perbedaan pandangan, ras, adat, agama, budaya dan lainnya.
Fukuyama (1999:16) menyatakan bahwa modal sosial menghasilkan
kesejahteraan dan nilai ekonomi sebagai prasyarat terbentuknya suatu kelompok
yang terjadi dalam suatu masyarakat modern. Modal sosial merupakan seperangkat
nilai atau norma informal mengenai kebersamaan

antar anggota dari suatu

kelompok yang memungkinkan mereka bekerjasama, di mana anggota dari
kelompok mengharapkan orang yang lain akan bertindak jujur dan dapat dipercaya
dan menjadi sebab mereka saling percaya satu sama lain. Kepercayaan tersebut
muncul ketika masyarakat saling berbagi norma-norma kejujuran dan kesediaan
untuk saling menolong dan oleh karenanya mereka mampu bekerjasama.
Sehubungan dengan hal tersebut, Asngari (2003:196) mengemukakan resep
Havelock tentang kerjasama atau kebersamaan antara lain: (1) ada rasa kedekatan,
(2) ada semangat saling membantu, (3) ada komunikasi (saling hubungan) yang
intim, (4) ada keterbukaan, (5) masing-masing berusaha selalu memajukan diri, (6)
secara bersama dapat bekerjasama untuk maju bersama, dan (7) ada imbalan yang
seimbang.
Kesimpulannya, modal sosial yang dimiliki seseorang dicirikan oleh
kepercayaan dan semangat saling menghargai dan mengakui keberadaan
(eksistensi) orang lain dalam kehidupan sosial. Modal sosial dapat menciptakan
semangat saling menolong dan dapat meningkatkan kemampuan bekerjasama.
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Kompetensi
Hornby (1995:2-115-117) mengartikan competence atau competent adalah
“to do something of people having the necessary ability, authority, skill,
knowledge; the ability to hold or contain something; the ability to produce,
experience, understand and learn something.” Pengertian tersebut menunjukkan
bahwa kompetensi berarti mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kemampuan,
kewenangan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan memberi isi kepada sesuatu;
kemampuan menghasilkan, mengalami, dan mengerti tentang sesuatu.
Menurut

Spencer

dan

Spencer

(1993:9),

kompetensi

merupakan

karakteristik mendalam dan terukur pada diri seseorang sebagai suatu perilaku dan
kinerja dalam situasi dan tugas kerja tertentu. Menurut Depdiknas (Soesarsono,
2002:34), kompetensi juga diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidangnya. Suparno (2002:27)
mengemukakan bahwa kemampuan atau kompetensi sebagai kecakapan yang
memadai, kewenangan untuk melakukan suatu tugas atau terampil, cakap sesuai
yang disyaratkan.
Soesarsono (2002:36-37) dan Spencer dan Spencer (1993:9-11) membagi
lima karakteristik kompetensi: yakni motivasi, karsa (motives); ketangkasan sikap
(traits), kepribadian, sikap mental (self concept), pengetahuan (knowledge) yakni
informasi yang dipunyai di bidang tertentu dan keterampilan (skill). Motives adalah
hal yang konsisten yang orang pikirkan atau inginkan, menyebabkan ia melakukan
tindakan atau aksi. Traits merupakan karakteristik fisik dan tanggapan konsisten
atas informasi atau situasi tertentu. Self concept berupa sikap, nilai dan citra diri.
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Sedangkan, knowledge (pengetahuan) yakni informasi yang dipunyai di bidang
tertentu dan skill (keterampilan) merupakan kemampuan untuk melakukan tugas
fisik maupun mental.
Tjitropranoto

(2005:63)

menyebut

kemampuan-kemampuan

tersebut

sebagai kapasitas diri yang dicirikan dengan adanya pengetahuan, keterampilan,
sikap, percaya diri, komitmen dan kewirausahaan. Soesarsono (2002:47-49)
mengemukakan bahwa kata wirausaha atau wiraswasta merupakan padanan yang
bersumber dari kata wiraswasta (entrepreneur). Kata wirausaha memberi
penekanan pada usaha dan bisnis sedangkan wiraswasta menekankan pada
kemandirian. Padanan tersebut menekankan pada kata “wira” yang berarti
membawa misi moralitas dan prinsip-prinsip yang sama dalam dunia bisnis.
Sumahamijaya (Soesarsono, 2002:48) memberi pengertian wirausaha sebagai sifatsifat keberanian, keutamaan, keteladanan dan semangat yang bersumber dari
kekuatan sendiri, dari seorang pendekar kemajuan, baik dalam kekaryaan
pemerintah maupun dalam kegiatan apa saja di luar pemerintah dalam arti positif
yang menjadi pangkal keberhasilan seseorang.
Bird (1989:3-5) menjelaskan wirausaha atau kewirausahaan antara lain
sebagai: penciptaan nilai melalui penciptaan suatu organisasi melalui proses
memulai atau menumbuhkan usaha guna memperoleh keuntungan, suatu proses
menyediakan pelayanan dan komoditas baru, peluang, dorongan, nilai tambah,
penanggungan resiko; menciptakan ide dan aktivitas, mengembangkan dan
melakukan transformasi guna melahirkan suatu bentuk organisasi. Menurut
Tjitropranoto (2005:63), kemampuan atau kapasitas tersebut akan memacu
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potensi/kesiapan diri berupa kemajuan dan kemampuan usaha yang berlanjut pada
pengenalan inovasi guna pengembangan usaha.
Di pihak lain, Soesarsono (2002:69) secara umum membagi kompetensi
menjadi kemampuan personal (personal competency), kemampuan sosial (social
competency) dan kemampuan dasar/profesional (professional competency) atau
pembagian lain menurut Carlisle (Rosyada, 2004:239-242) berupa kecerdasan
profesional, kecerdasan personal dan kecerdasan manajerial. Kemampuan personal
seperti:

kemampuan

mengenal

emosi,

kemampuan

mengendalikan

dan

mengarahkan emosi (traits), kemampuan memotivasi diri, kemampuan bekerja
keras, pantang menyerah, kepercayaan diri dan kemampuan mengembangkan diri,
kemampuan

mengambil

inisiatif,

kemampuan

berkreasi

atau

berinovasi

(Soesarsono, 2002:69).
Menurut Soesarsono (2002:69), kemampuan sosial terdiri dari: kemampuan
menyesuaikan

diri,

kemampuan

berkomunikasi,

kemampuan

berempati,

kemampuan bergaul, kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi dan
kemampuan

memimpin.

Kemampuan

teknis/profesional

dicirikan

dengan

kemampuan membaca, kemampuan menulis beberapa jenis surat atau laporan,
kemampuan

berhitung,

kemampuan

membuat

rencana

pekerjaan/bisnis,

kemampuan mengelola bisnis, kemampuan memantau dan mengevaluasi,
kemampuan menemukan dan memecahkan masalah, kemampuan memberi
instruksi, perintah/melatih, kemampuan melaksanakan pekerjaan teknis umum,
kemampuan melaksanakan pekerjaan teknis khusus/tertentu, dan kemampuan
melihat ke depan.
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Wiles (Rosyada, 2004:69) dan Suparno (2002:6-9) membagi kompetensi
ke dalam tiga kemampuan yakni

kemampuan kognitif, kemampuan sensorik-

motorik dan kemampuan afektif. Menurut Wiles (Rosyada, 2004:69), kompetensi
kognitif terdiri dari: (pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension),
penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (syntesis), dan evaluasi
(evaluation) Anderson et al., (2001:31) membagi proses kognitif yang terdiri dari:
mengingat (remember), mengerti (understand), menerapkan (apply), menganalisis
(analize), menilai (evaluate) dan menciptakan (create).
Menurut Anderson et al., (2001:31), mengingat, yakni kemampuan untuk
mengingat peristiwa tertentu dan mengungkap kembali peristiwa tersebut;
sedangkan mengerti adalah kemampuan menafsir dokumen atau perkataan
tertentu,

memberi

contoh,

mendiskripsikan,

mengklasifikasi,

meringkas,

menyimpulkan, membandingkan dan menerangkan penyebab pentingnya suatu
peristiwa. Setelah itu, penerapan, yakni kemampuan membagi sesuatu dari
keseluruhan lainnya dan mengimplementasikan atau menentukan dengan tepat.
Analisis, berupa kemampuan untuk membedakan antara yang relevan dan yang
tidak dari suatu masalah, mengorganisasikan struktur kejadian ke kejadian lain, dan
mencirikan

suatu

pandangan

pada

perspektif

tertentu.

Evaluasi

yakni

mengklarifikasi dengan menentukan sesuatu dari data tertentu dan mengkritisi cara
penyelelesaian masalah. Terakhir, mencipta yakni menggeneralisasi suatu dugaan
tertentu, merencanakan sesuatu dan memproduksi sesuatu dengan tujuan tertentu.
Menurut Wiles (Rosyada, 2004:70), kemampuan afektif terdiri dari:
penerimaan (receiving), tanggapan (responding), menerima nilai (valuing) dan
mengorganisasikan nilai (organization). Penerimaan diberi arti mendatangi,
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menjadi perduli terhadap sebuah ide, sebuah proses atau sesuatu yang lain, dan ada
keinginan untuk memperlihatkan sebuah fenomena yang khusus; tanggapan,
memberi respon pada tahap pertama dengan kerelaan, berikutnya dengan keinginan
untuk menerima dengan penuh kepuasan; menerima nilai: kemampuan menerima
nilai dari sesuatu, ide, atau perilaku, memilih salah satu nilai yang menurutnya
paling benar, terlalu konsisten dan menerimanya, dan bahkan terus berupaya untuk
meningkatkan

konsistensinya;

mengorganisasikan

nilai

yakni

kemampuan

mengorganisasikan nilai-nilai, menentukan pola-pola hubungan antara suatu nilai
dengan yang lainnya, mengadaptasikan perilaku pada sistem nilai.
Wiles (Rosyada, 2004:72) menyatakan bahwa kompetensi psikomotorik
terdiri

dari:

mengamati

(observing),

meniru

(imitating),

mempraktekkan

(practicing) dan menyesuaikan (adapting). Pada aspek mengamati seperti
mengamati proses, memberikan perhatian terhadap tahap-tahap dan teknik-teknik
yang dilalui dan yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau
mengartikulasikan sebuah perilaku; meniru, mengikuti semua arahan, tahap-tahap
dan teknik-teknik yang diamatinya dalam menyelesaikan sesuatu, dengan penuh
kesadaran dan dengan usaha yang sungguh-sungguh; mempraktekkan, mengulang
tahap-tahap dan teknik-teknik yang dicoba diikutinya itu, sehingga menjadi
kebiasaan. Untuk itu diperlukan kesungguhan, upaya untuk memperlancar langkahlangkah tersebut melalui pembiasaan terus menerus; dan akhirnya menyesuaikan
yakni melakukan penyesuaian individual terhadap tahap-tahap dan teknik-teknik
yang telah dibiasakan, agar sesuai dengan kondisi dan situasi pelaku sendiri.
Dengan demikian, kompetensi merupakan kecakapan memadai, kewenangan
melakukan suatu tugas, karakteristik mendalam dan terukur, perilaku dan kinerja
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dalam situasi kerja tertentu serta seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung
jawab pada diri seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat
dalam melaksanakan tugas-tugas di bidangnya. Selanjutnya, secara umum
kompetensi dapat dicirikan oleh: (1) kemampuan personal, (2) kemampuan sosial
(manajerial), dan (3) kemampuan profesional; dan bila dipandang dari tujuan
belajar dapat berupa: (1) kemampuan kognitif, (2) kemampuan sensorik-motorik,
dan (3) kemampuan afektif.
Kompetensi yang Perlu Dikuasai
Pembudidaya Rumput Laut
Seperti telah disebutkan, pembudidaya yang memiliki kompetensi adalah
pembudidaya yang memiliki karakteristik mendalam dan perilaku terukur berupa
tindakan cerdas penuh tanggung jawab pada bidang tugasnya, sehingga ia dianggap
mampu oleh masyarakat lain.
Wiles (Rosyada, 2004:69) membagi kompetensi menjadi kemampuan
kognitif, kemampuan sensorik-motorik dan kemampuan afektif. Soesarsono
(2002:69) membagi kompetensi atau kinerja yang berkaitan dengan wirausaha
dalam tiga bagian besar yaitu: kemampuan personal (personal competency),
kemampuan sosial (social competency) dan kemampuan profesional (professional
competency).
Carlisle (Rosyada, 2004:239) membagi kompetensi dalam tiga kecerdasan
yaitu: kecerdasan profesional, kecerdasan personal dan kecerdasan manajerial.
Spencer dan Spencer (1993:157) mengemukakan model turunan kompetensi kerja
antara lain model kompetensi teknis dan profesional (technicians and
professionals), model penjual (sales people), model kerja pelayanan (helping and
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human service workers), model kompetensi manajerial (managers) dan model
kompetensi usaha (entrepreneur). Hodgson, Levinson & Zaleznik (Bird, 1989:303)
mengklasifikasikan tugas yang diperankan dalam wirausaha yakni menciptakan
organisasi, melakukan

pengorganisasian, memiliki konsep diri, komitmen dan

berperan pada pekerjaan itu sendiri. Widodo (2005:52) menyatakan bahwa usaha
yang bersifat kewirausahaan, tidak harus dilakukan karena one man show
melainkan dalam bentuk kerja tim di mana antara anggota saling melengkapi
kekurangan.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas penelitian ini mengelompokkan
pembudidaya yang kompeten memiliki dua kemampuan atau kompetensi yaitu: (1)
kemampuan teknis di bidang kerjanya yakni kemampuan teknis budidaya/produksi
rumput laut dan (2) kemampuan manajerial untuk mengelola rumput laut.

Kompetensi Teknis Usaha Rumput Laut
Menurut Suparno (2002:1), kemampuan atau kompetensi teknis merupakan
tindakan mekanis yang setiap kali diterapkan menggunakan cara yang sama. Bila
berhubungan dengan kata profesional seseorang dituntut dengan kreatifitas serta
menyesuaikan pada keadaan yang berbeda-beda. Hal ini mengandung tanggung
jawab untuk membuat suatu keputusan. Carlisle (Rosyada, 2004:239) menyatakan
bahwa kompetensi atau kecerdasan profesional adalah kecerdasan atau kemampuan
yang diperoleh melalui pendidikan yang akan menghasilkan pengetahuan dan
keahlian atau keterampilan teknis spesifik untuk melakukan pekerjaan profesional.
Menurut Aslan (1998:46-70), ada beberapa tahap kegiatan teknis yang perlu
dikuasai petani (pembudidaya) pada usaha budidaya rumput laut, antara lain:
pemilihan lokasi, penyiapan areal budidaya, penyediaan bibit, penanaman bibit,
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perawatan dan pemeliharaan, panen dan pengeringan hasil panen. Torono (1990:720), menyatakan bahwa setelah tahap-tahap tersebut, adalah tahap pengelolaan
stok dan pemasaran.

Kemampuan Memilih dan Menyediakan
Lokasi
Menurut Aslan (1998:46-70) ada beberapa syarat dalam pemilihan dan
penyediaan lokasi untuk budidaya rumput laut antara lain: perairan harus cukup
tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak. Arus air yang baik membawa
nutrisi bagi tumbuhan. Ombak yang besar menyebabkan tanaman kesulitan
menyerap nutrisi. Air yang keruh menyulitkan fotosintesis, menyebabkan tanaman
rusak dan menyulitkan penanganannya. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (2006:9-12), ada tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam budidaya
rumput laut antara lain (1) faktor resiko yang terdiri dari keterlindungan,
keamanan, konflik kepentingan; (2) faktor kemudahan antara lain menyangkut
ketersediaan bibit dan tenaga kerja, dan (3) faktor daya dukung yang terdiri dari:
arus, dasar perairan, kedalaman air, salinitas, kecerahan dan pencemaran.
Pada lokasi yang baik, tersedia bibit lokal yang menunjukkan bahwa rumput
laut dapat tumbuh dengan baik disitu, perairan tidak boleh kurang dari dua kaki (60
cm) pada saat air surut atau tujuh kaki (210 cm) pada saat air pasang. Rumput laut
akan tumbuh ideal pada daerah karang yang dasarnya yang berpasir kasar (coarse
sand) yang bercampur dengan potongan karang dan berarus sedang bukan yang
berpasir halus (silt). Sebaiknya jauh dari muara sungai yang menyebabkan
perubahan salinitas. Pergerakan air biasanya ditunjukkan oleh adanya benthik dari
jenis coelenterata atau adanya ilalang laut (eel grass) (Aslan , 1998:49).
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Suhu air sebaiknya sekitar 26-33o C dan salinitas 15–38 per-mil, bebas
predator seperti ikan herbivora, binatang laut, bulu babi dan sebagainya. Selain itu
ketika memilih lokasi perlu diperhatikan aspek transportasi dan kemudahan tenaga
kerja serta bebas dari pencemaran. (Indriany dan Sumiarsih,

2005:18-20).

Menurut Dirjen Perikanan Budidaya (2005:37), persyaratan lokasi budidaya
rumput laut seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan Lokasi Budidaya Rumput laut
No
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.

Parameter
Oceanografi
Kedalaman
Arus
Substrat dasar
Keterlindungan
Kualitas Air
Suhu
Salinitas
PH
TSS

Satuan
m
m/det
o

C
mg/1
mg/1

Diperbolehkan

Diinginkan

5,40
0,15 –0,50
Pasir
Terlindung

7 - 15
0,25 – 0,35
Karang
Sangat terlindung

Alami
Lk. 10 %
6-9
80

Alami
Alami
6.,5 – 8,5
< 25

Sumber : Ditjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan R.I (2005)

Kemampuan Pembibitan
Pada penyediaan bibit pembudidaya perlu menguasai teknik memilih bibit
yang bernilai ekonomis atau komersial artinya dari sekian banyak jenis rumput
laut, dipilih jenis rumput laut yang laku di pasaran seperti jenis Gracilaria,
Gellidium, Eucheuma, Hypnea dan spesies rumput laut lain seperti Kappapphycus,
dan Caulerpa (Torono, 1990:7-20).
Pembudidaya yang kompeten harus memiliki keahlian memilih bibit yang
bebas rumput liar dan hama, terampil merancang penampungan bibit, kreatif
memilih metode penyediaan bibit yang tepat, seperti metode spontan, metode
kering dan metode kejutan osmotic (Aslan, 1998:65), cara ini disebut cara
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generatif. Menurut Indriany dan Sumiarsih (2005:23),

dalam pengadaan bibit

dapat diperoleh secara vegetatif dan generatif. Cara (metode) vegetatif

yakni

mengambil bagian ujung tanaman dengan memotong sepanjang 10-20 cm berupa
jaringan muda sedangkan cara generatif yakni melalui proses reproduktif generatif
tanaman. Pembudidaya tidak perlu susah-susah mengadakan bibit. Bibit dapat
diperleh dari sisa panen di tempat budidaya. Mereka memungut hasil dengan cara
memotong rumput laut tanpa membuka ikatan dan menyisakan bagian tanaman
tetap dalam ikatan di lokasi budidaya, tetapi cara ini akan didapat karaginan yang
sedikit karena berasal dari tanaman tua (Indriany dan Sumiarsih, 2005:23).
Aslan menjelaskan beberapa metode pembibitan: metode spontan adalah
metode pembibitan langsung dengan meletakkan benih berupa potongan-potongan
(fragmen tetrasporotphyte) pada jaring-jaring benih (seed nets)

atau pada

potongan batu dalam tangki pengumpul yang telah diisi air laut. Setelah itu
dibiarkan hingga tetraspora menyebar secara spontan.

Metode kering adalah

metode di mana potongan tetrasporotphyte dikeringkan dibawah sinar mata hari
selama tiga jam kemudian ditempatkan dalam tangki yang berisi air laut hingga
tetraspora menyebar. Metode kejutan osmotic yakni pembibitan dimana
tetrasporotphyte direndam dalam air laut berkonsentrasi 1.030 g/cm3 selama 25
menit lalu direndam ke dalam air laut berkonsentrasi normal sehingga terjadi
suspensi spora (Aslan 1998:65).
Bibit yang baik adalah berasal dari tanaman induk yang sehat, segar dan
bebas dari jenis lain (Indriany dan Sumiarsih, 2005:22). Menurut Ditjen Perikanan
Budidaya (2006:9-12), bibit yang digunakan adalah tanaman muda hasil budidaya
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dengan kriteria: bercabang banyak dan rimbun, tidak bercak dan terkelupas, warna
spesifik dan cerah, umur 25-35 hari dengan berat 50-100 gram per rumpun.
Aslan menyebutkan, ciri bibit yang baik adalah bila dipegang terasa elastis,
mempunyai cabang yang banyak dengan ujungnya yang berwarna kemerahmerahan, mempunyai batang yang tebal dan berat dan bebas benda asing atau
tanaman lain. Penyediaan bibit sebaiknya dekat dengan lokasi tempat penanaman
untuk memudahkan pengangkutan, dijaga tetap basah, dijaga jangan terkena air
hujan, minyak atau bahan kimia lain (Aslan, 1998: 66).

Kemampuan Penanaman
Petani atau pembudidaya harus menguasai uji coba penanaman sebelum
dibudidayakan secara luas. Pada uji penanaman digunakan metode tali atau metode
jaring. Metode tali yakni tali monofilament diikat pada kedua tiang pancang dengan
jarak sekitar 12 m. Bibit diikat pada sepanjang tali dengan jarak 60 cm. Metode
jaring adalah metode penanaman pada jaring dengan jarak 60 cm yang diikatkan
pada empat tiang pancang dengan ukuran lima kali dua setengah meter. Langkah
yang perlu diperhatikan pada uji penanaman adalah: menimbang bibit, diberi
nomor, membersihkan tanaman setiap hari, menimbang tanaman setiap minggu,
tanaman yang hilang diganti, dan setiap minggu mengukur pertumbuhan tanaman.
Pemeliharaan dilakukan satu setengah sampai dua bulan (Aslan, 1998: 65).
Pada penanaman rumput laut, petani atau pembudidaya harus terampil
menggunakan metode budidaya seperti metode dasar sebaran, metode budidaya
dasar laut, metode tali tunggal lepas dasar, metode jaring lepas dasar, metode tali
tunggal apung dan metode jaring apung. Metode dasar sebaran (broadcast method)
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adalah metode penamanam rumput laut dengan cara mengikat bibit dengan tali
rafia pada potongan karang lalu ditebar di dasar perairan (Aslan, 1998:56-63).
Metode budidaya dasar laut (bottom farm method) adalah metode budidaya
rumput laut dengan mengikat bibit pada batu karang atau balok semen lalu disusun
rapi berjalur-jalur di dasar perairan. Selain itu terdapat metode tali tunggal lepas
dasar yakni metode budidaya yang menggunakan tali nilon yang diikat pada kayu
yang dipancangkan di dasar perairan.
Metode jaring lepas dasar yakni metode yang prinsipnya sama dengan
metode tali tetapi menggunakan jaring dan terakhir adalah metode apung yang
terdiri dari metode tali tunggal apung dan metode jaring apung (Aslan, 1998:6970). Ditjen Perikanan Budidaya (2006:19-30) menyebutkan bahwa sampai saat ini
telah dikembangkan lima metode budidaya rumput laut berdasarkan pada posisi
tanaman terhadap dasar perairan antara lain: metode lepas dasar, metode rakit
apung, metode long line, metode jalur dan terakhir metode keranjang.

Kemampuan Pemeliharaan
Pada pemeliharaan, pembudidaya harus mampu menggunakan kaidah
pemeliharaan yang tepat. Perawatan mulai dilakukan setelah seminggu rumput laut
ditanam atau ditebar. Pada metode dasar pemeliharaan atau perawatan dilakukan
dengan menyingkirkan duri babi atau binatang di sekitar tanaman, membersihkan
dari pasir dan batu dan mengganti tanaman yang hilang dengan tanaman baru.
Sedangkan pada metode apung yakni menjaga tali atau jaring tetap terjaga baik,
memperbaiki tali atau jaring bila rusak dan mengganti tanaman kalau hilang
(Aslan, 1998:67).

36

Menurut Anggadiredja et al., (2006:38), Pemeliharaan rumput laut perairan
yaitu dengan membersihkan lumpur dan kotoran yang melekat pada rumput laut;
menyulam tanaman yang rusak atau lepas ikatan; mengganti tali, patok, bambu dan
plampung yang rusak dan menjaga tanaman dari serangan predator seperti ikan dan
penyu.
Kerusakan tanaman dapat disebabkan oleh gelombang besar atau dimakan
binatang herbivora. Pada umumnya serangan ikan akan berkurang bila tanaman
berada agak ketengah dan jauh dari karang hidup. Laju pertumbuhan tanaman
dengan cara sampling dilakukan satu kali dalam seminggu. Pertumbuhan tanaman
dikatakan baik bila laju pertumbuhan hariannya tidak kurang dari tiga persen.

Kemampuan Panen
Menurut Aslan (1998:84), pada saat panen pembudidaya harus memahami
berat optimal yang terbaik sebagai syarat rumput laut untuk dipanen yakni sekitar
empat kali berat awal atau dengan waktu pemeliharaan

antara satu setengah

sampai empat bulan. Untuk jenis Eucheuma biasanya dengan berat 500-600 gram
dan penanganan pasca panen pembudidaya perlu menguasai kompetensi seperti
mampu panen sesuai waktu.
Pada budidaya perairan perlu mempersiapkan perahu atau sampan
pengangkut, keranjang, timbangan, karung goni dengan tenaga kerja untuk jumlah
tertentu. Cara pemanenan dengan memetik yakni memisahkan dengan tanaman
induk dikumpulkan pada perahu dan selanjutnya dibawa ke tempat penjemuran
(Indriany dan Sumiarsih, 2005:34).
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Kemampuan Penjemuran
Untuk menjaga kualitas rumput laut setelah dipanen, pembudidaya harus
terampil melakukan penjemuran yang benar. Pengeringan dilakukan di atas terpal
atau jaring atau kerei bambu yang dibuat khusus. Secara sederhana dapat pula
digunakan alas daun kelapa, disebarkan secara tipis untuk mempercepat
pengeringan dengan merata. Waktu penjemuran umumnya dua sampai tiga hari.
Rumput laut yang cukup kering keadaannya lemas dan di bagian permukaan
terdapat partikel garam. Setelah dicuci dikeringkan lagi selama setengah sampai
satu hari (Aslan, 1998:85).
Pencucian dilakukan setelah rumput laut kering. Sebagai bahan baku agaragar rumput laut kering dicuci dengan air tawar, sedangkan untuk menghasilkan
karaginan rumput laut dicuci dengan air laut. Setelah kering rumput laut
dikeringkan lagi kira-kira satu hari. Kadar air yang diharapkan setelah pengeringan
28%. Bila dalam proses pengeringan hujan turun maka rumput laut dapat disimpan
pada rak-rak tetapi diusahakan diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling tindih.
Untuk rumput laut yang diambil karaginannya tidak boleh terkena air tawar karena
air tawar dapat melarutkan karaginannya (Indriany dan Sumiarsih, 2005:34).

Kemampuan Merawat Stock
Standar mutu rumput laut yang baik untuk tiap jenis berbeda-beda.
Persyaratan mutu yang diharapkan dari tiap spesies adalah seperti pada Tabel 2.
Dalam melakukan seleksi hasil panen sesuai standar mutu harus dipisahkan antara
rumput laut yang sudah dikeringkan dengan yang masih basah. Rumput laut yang
sudah kering sebaiknya dipres terlebih dahulu kemudian dimasukkan di karung
goni atau plastik untuk dipasarkan.
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Tabel 2. Standarisasi Mutu Masing-Masing Jenis Rumput Laut
No

Jenis Uji

Syarat

Satuan

Eucheuma Gellidium Glacillaria
1.
2.
3.
4.
5.

Bau
Benda asing
Kadar air
Kadar karaginan*
Kadar agar*

%
%
%
%

Khas
Maks.5
Maks.35
Min. 25
-

Khas
Maks.5
Maks.25
Min.25

Khas
Maks.5
Maks.25
Min 20

Hypnea
Khas
Maks.5
Maks.20
-

Sumber: Standar Nasional Indonesia, SNI01-2690 (1998)
Keterangan : * = tidak dipersyaratkan

Bila dipadatkan dapat mencapai 100 kg, sedangkan tidak dipadatkan hanya
berisi 60 kg. Oleh karenanya pembudidaya harus terampil menggunakan alat pres
dan menyimpan secara tepat. Di samping itu pembudidaya perlu pula menguasai
teknik kemasan. Rumput laut setelah dipres dengan ukuran 80 x 80 x 80 cm
dimasukkan pada pembungkus plastik dan siap untuk dipasarkan (Aslan, 1998:68).
Guna menjaga persediaan hasil produksi, rumput laut disimpan sebelum
dipasarkan. Menurut Sa’id dan Intan (2001:95), fungsi penyimpanan mengatur dan
mengontrol persediaan untuk kebutuhan selama periode tertentu. penyimpanan
persediaan hasil produksi ditujukan untuk mengontrol pasokan sesuai dengan
kebutuhan pasar dan kemampuan unit tersebut untuk memasarkan produksinya.

Kemampuan Pengolahan
Rumput laut akan bernilai ekonomis setelah mendapat penanganan lebih
lanjut. Pada umumnya penanganan pascapanen rumput laut oleh pembudidaya
hanya sampai pada proses pengeringan. Rumput laut kering masih merupakan
bahan baku dan harus diolah lagi. Pengolahan rumput laut kering dapat
menghasilkan agar-agar, tepung karaginan (carrageenan) atau algin tergantung dari
jenis rumput laut. Pengolahan ini umumnya dilakukan oleh pabrik walaupun
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sebenarnya dapat juga dilakukan oleh pembudidaya (Indriany

dan Sumiarsih,

2005:39).
Pengolahan agar umumnya dilakukan pada pabrik akan tetapi pengolahan
karaginan dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Proses Produksi karaginan
untuk skala rumah tangga sebagai berikut:
(1)

Rumput laut direndam pada air tawar selama 12-24 jam, kemudian dibilas
dan ditiriskan.

(2)

Setelah bersih rumput laut direbus dalam air dengan perbandingan rumput
laut dengan air sebesar satu banding satu setengah, suhu 120o C selama 15
menit. Perebusan memakai pressure cooker. Selanjutnya dilakukan perebusan
lagi tanpa tekanan pada suhu 100o C selama dua sampai tiga jam.

(3)

Rumput laut yang lunak dihancurkan dengan blender dan ditambah air panas
90oC. Perbandingan satu banding tiga. Hasilnya disaring dengan kain kasa
halus.

(4)

Filtrat diendapkan dengan menambah metil alkohol dengan perbandingan dua
setengah banding satu, bisa juga dengan menambah alkohol 90 %, atau
membekukan pada suhu kurang dari sepuluh derajar sampai enam derajat
Celsius selama 24-48 jam.

(5)

Endapan yang dicampur alkohol disaring dengan kain kasa. Hasil saringan ini
masih berupa karaginan basah. Filtrat yang beku perlu dicairkan dahulu untuk
selanjutnya disaring lagi.

(6)

Karaginan basah dikeringkan selama tiga sampai hari. Tepung karaginan
dapat diperoleh setelah proses penggilingan (Indriany
2005:50-51).

dan Sumiarsih,
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Pengolahan algin belum ada di Indonesia, dan kebanyakan pengolahan
rumput laut melalui proses yang rumit, terutama untuk proses pengolahan skala
kecil, tetapi perlu dipahami pula tentang macam pengolahan lain yang lebih
sederhana seperti pengolahan rumput laut menjadi cendol, manisan dan puding
dengan langkah sebagai berikut:
(1)

Rumput laut kering direndam dalam air tawar selama dua sampai tiga hari.
Lama perendaman ini tergantung dari umur rumput laut. Rumput laut yang
tua direndam lebih lama dibandingkan yang muda. Namun, rumput laut yang
tua hasil akhirnya lebih baik karena tidak telalu lembek atau halus.

(2)

Air diganti tiap pagi dan sore hari. Pada waktu mengganti air, rumput laut
sekaligus dicuci dari kotoran yang mungkin ada. Perendaman dihentikan bila
rumput laut telah dapat diputus dengan kuku jari.

(3)

Rumput laut ditiriskan, setelah itu dipotong sekitar dua sentimeter (cm) dan
setelah itu sudah dapat menjadi bahan pembuatan cendol, manisan atau
puding. (Indriany dan Sumiarsih, 2005:60).

Kompetensi Manajerial (Mengelola Usaha/Bisnis)
Rumput Laut
Menurut Rosyada (2004:250), kecerdasan atau kemampuan

manajerial

adalah kecerdasan dalam kaitannya dengan kemampuan bekerja sama dalam
mengerjakan sesuatu melalui orang lain. Kemampuan manajerial dapat terdiri dari
kemampuan mencipta (kreatif), kemampuan membuat perencanaan, kemampuan
mengorganisasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memberi motivasi dan
kemampuan melakukan evaluasi.

41

Sa’id dan Intan (2001:32) mengemukakan bahwa manajemen dalam usaha
agribisnis

adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan fungsi pengendalian
dalam rangka memberdayakan seluruh sumberdaya organisasi, baik sumberdaya
manusia, modal materil maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan
organisasi.

Menurut Hamilton at al., (1992:329-341), beberapa kemampuan

penting dalam mengelola usaha/bisnis antara lain: kepuasan personal dalam
mengatur diri, menulis perencanaan usaha/bisnis, menyusun tujuan, pembelanjaan,
mengorganisasikan usaha, riset pemasaran, pengambilan keputusan, periklanan dan
promosi usaha, persaingan, prosedur akuntansi, regulasi, biaya-biaya dan harga,
penjadwalan operasi usaha, prosedur usaha/bisnis, hubungan masyarakat,
penanggungan resiko dan penggunaan komputer dalam bisnis.
Dollinger (1999:1) menggambarkan bahwa lingkup kewirausahaan antara
lain pada tiga hal yakni: kreativitas, organisasi yang ekonomis serta resiko dan
ketidakpastian.

Hawkins

dan

Turla

(Soesarsono,

2002:55)

menjelaskan

kemampuan mengelola usaha atau wirausaha adalah kemampuan mengubah impian
menjadi kenyataan dan mempersatukan impian tersebut dengan rincian antara
keinginan yang kuat dengan situasi pekerjaannya.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa ada
beberapa kemampuan manajerial (mengelola usaha/bisnis) rumput laut yang perlu
dikuasai petani atau pembudidaya antara lain: kemampuan merencanakan usaha,
kemampuan pengorganisasian, kemampuan pemasaran hasil usaha, kemampuan
dalam pengambilan keputusan, kemampuan berkomunikasi dan memotivasi,
kemampuan mencipta/ bertindak kreatif, kemampuan menanggung resiko serta
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kemampuan evaluasi dan mengendalikan usaha. Beberapa kemampuan tersebut
diuraikan sebagai berikut:

Kemampuan Perencanaan Usaha
Kusnadi et al., (2002:180) mendefinisikan bahwa perencanaan sebagai
proses perumusan di muka tentang berbagai tindakan yang akan dilakukan di
kemudian hari guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan rencana
adalah setiap rincian dari perumusan di muka untuk mencapai tujuan tertentu.
Perencanaan mempunyai dampak potensial dalam keberhasilan organisasi usaha.
Menurut Stoner dan Wankel (1986:134-138), perencanaan merupakan proses yang
tidak berakhir pada waktu suatu rencana disetujui, rencana tersebut harus
dilaksanakan. Langkah pokok dalam perencanaan seperti: menetapkan sasaran atau
tujuan, menentukan situasi sekarang, mengidentifikasi pendukung dan penghambat
serta mengembangkan perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.
Perencanaan yang baik akan tampak pada perumusan tujuan dan sasaran
yang spesifik dan membantu karyawan dalam memahami apa yang akan
diharapkan

dari

mereka.

Waktu

yang

digunakan

untuk

merencanakan,

mengembangkan, menerapkan dan menilai hasil-hasil perencanaan akan ikut
menentukan keberhasilan (Meredith et al., 2000:70).
Downey dan Erickson (Said dan Intan, 2001:34) menyatakan bahwa
perencanaan merupakan pemikiran yang mengarah ke masa depan yang
menyangkut rangkaian tindakan berdasarkan pemahaman penuh terhadap semua
faktor yang terlibat dan diarahkan kepada sasaran khusus.
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Ada empat kunci dalam definisi tersebut yaitu: (1) Pemikiran ke masa
depan yakni memandang masa depan yang gemilang dan bukan sekedar ramalan,
tetapi pernyataan tersebut berorientasi pada tindakan; (2) Serangkaian tindakan
yakni mengembangkan alternatif-alternatif atau metode-metode untuk terus maju;
(3) Pemahaman penuh terhadap semua faktor yang terlibat yaitu memahami dan
mempertimbangkan fakta-fakta dan sekuensi faktor-faktor tersebut yang menjadi
penghambat, sehingga dapat diantisipasi sebelumnya; dan (4) Pengarahan kepada
sasaran khusus yakni semua rangkaian kegiatan diarahkan pada sasaran yang ingin
dicapai pada masa depan.
Menurut Rosyada (2004:250), kemampuan membuat perencanaan meliputi:
mampu menghubungkan kenyataan sekarang dengan kebutuhan esok, mengenali
apa-apa yang penting saat itu dan apa-apa yang benar-benar mendesak,
mengantisipsi kebutuhan-kebutuhan mendatang dan mampu melakukan analisis
Menurut Meredith et al., (2000:99), dalam perencanaan usaha terdapat dua
macam kegiatan yakni: (1) kegiatan kewirausahaan yang berkaitan dengan aspek
finansial dan hukum, terdapat pula aspek mengenai informasi pasar dan
perancangan anggaran, dan (2) kegiatan bisnis rutin seperti menyiapkan laporan
keuangan bulanan, memonitor dan merevisi anggaran mengelola arus produksi,
memonitor dan merevisi anggaran, memasarkan produk dan jasa.
Pada aspek perencanaan finansial atau keuangan ada beberapa langkah: (1)
menghasilkan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, (2) menetapkan
imbalan jangka pendek dan jangka panjang, (3) menetapkan standar efisiensi yang
meliputi semua aspek operasi, (4) mendokumentasikan rencana keuangan yang
menyeluruh, (5) memeriksa kebenaran rencana dan merevisi mana yang perlu (6)
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menganalisis rencana (analisis usaha) dan membuat perbandingan dengan standar
yang sudah ada, dan (7) mengkomunikasikan rencana kebawahan dan menyiapkan
pelaporan dan pengendalian (Meredith et al., 2000: 99).

Penguasaan rencana analisis (analisis usaha) perlu dikuasai pembudidaya
rumput laut. Analisis usaha tersebut antara lain seperti analisis margin/rugi laba
usaha (perbandingan biaya dan penjualan), analisis pulang pokok yang
menjelaskan keadaan modal akan kembali di mana pengeluaran sama dengan
pendapatan dan analisis kalayakan usaha yakni analisis biaya-manfaat guna
menaksir hasil penjualan dari jumlah modal yang ditanam serta analisis
pengembalian investasi untuk mengetahui berapa nilai keuntungan yang diperoleh
dari sejumlah modal (Indriany dan Sumiarsih, 2005:72-73).
Menurut Meredith et al. (2000:99), rencana keuangan usaha tersebut
dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan, yang dapat mengakibatkan
kesulitan-kesulitan keuangan di masa datang; untuk mentest strategi alternatif
untuk penjualan, bauran produk, pengendalian biaya, investasi, pengembangan staf,
pembiayaan dan seterusnya.
Analisis tersebut apakah nanti akan memberi informasi untuk:
(1) Tingkat efisiensi keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan rasiorasio sebagai berikut:
Marjin bersih

Laba bersih
= Penjualan

Marjin kotor

=

Marjin pengeluaran =

x 100%

Laba kotor
Penjualan

x 100%

Pengeluaran
Penjualan

x 100%
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(2) Mengurangi kerugian dalam rencana-rencana yang telah ditentukan, rasio
tersebut dapat dilihat seperti berikut:
Titik impas atau BEP =

Pengeluaran usaha
Marjin kotor

atau

Biaya Tetap
BEP =
Biaya Produksi
1Hasil Penjualan
Marjin Keamanan = Rencana Penjualan – Penjualan titik impas x 100 %
Rencana Penjualan
(3) Mengetahui efisiensi penggunaan modal dengan rasio:
Return on Investment (ROI) = Laba Usaha / Modal Investasi
(4) Mengetahui kelayakan usaha digunakan rasio:
B/C = Hasil Penjualan / Modal Produksi

Kemampuan Pengngorganisasian
Menurut Stoner dan Wankel (1986:352), pengorganisasian dapat dipandang
sebagai penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya dan
lingkungannya. Struktur organisasi adalah susunan hubungan antar bagian
komponen dan posisi dalam suatu usaha atau perusahaan.
Struktur tersebut meliputi spesialisasi aktivitas berupa spesifikasi dan
penyatuan tugas kedalam unit kerja, standardisasi aktivitas berupa prosedur
kelayakan dugaan aktivitas, koordinasi aktivitas sebagai prosedur penentuan fungsi
setiap unit, pengambilan keputusan berupa lokasi pengambilan kekuasaan sentral
atau terbagi serta ukuran unit kerja yang mengacu pada jumlah pekerja.
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Downey dan Erickson (Sa’id dan Intan, 2001: 39) menyatakan bahwa
fungsi pengorganisasian meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) menyusun struktur
organisasi, (2) menentukan pekerjaan yang harus dikerjakan, (3) memilih,
menempatkan dan mengembangkan karyawan, (4) merumuskan garis kegiatan
perusahaan, dan (5) membentuk sejumlah hubungan dalam organisasi dan
kemudian menunjukkan stafnya.
Menurut Rosyada (2004:251), kemampuan mengorganisasi meliputi:
mendistribusikan tugas dan tanggung jawab yang adil, membuat putusan secara
cepat, selalu berada dimuka saat pertanggunganjawab, selalu bersikap tenang
menghadapi kesulitan, mengenali pekerjaan itu sudah selesai dan sempurna
dikerjakan.

Kemampuan Pemasaran Hasil Usaha
Kotler (Sa’id dan Intan, 2001:59) mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai
sejumlah kegiatan yang ditujukan untuk memberi kepuasan dari barang atau jasa
yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai. Pemasaran agribisnis (usaha
pertanian)

merupakan kegiatan bisnis yang ditujukan memberi kepuasan dari

barang atau jasa kepada konsumen atau pemakai dalam bidang agribisnis.
Pemasaran agribisnis tersebut secara finansial terdiri atas pemasaran input dan alat
pertanian, pemasaran produk pertanian dan pemasaran produk agroindustri serta
jasa-jasa pendukung agribisnis.
Sa’id dan Intan (2001:59) menyatakan bahwa sifat produk pertanian
umumnya rawan terhadap kerusakan, memiliki ukuran yang besar pertumpukan,
dan beraneka ragam mutunya, rawan kerusakan dan ukuran yang besar berperan
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untuk menentukan metode dan tempat penyimpanan, metode dan alat
pengangkutan, serta penjadwalan.

Di lain pihak keragaman mutu memerlukan standarisasi, penyortiran dan
pengelompokkan berdasarkan standar yang diinginkan oleh konsumen. Pemasaran
terkait dengan masalah-masalah tersebut. Pemasaran memiliki sasaran yakni
berusaha untuk memaksimumkan kepuasan konsumen terhadap produk yang
dipasarkan. Kepuasan konsumen merupakan sasaran dari semua kegiatan
pemasaran produk. Terutama yang berkaitan dengan jumlah produk, kualitas atau
mutunya.
Beberapa klasifikasi fungsi pemasaran agribisnis rumput laut seperti: fungsi
pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan yang meliputi jenis, mutu,
jumlah produk yang akan dibeli atau dijual serta waktu kapan barang atau jasa itu
dibeli atau dijual. Setelah itu, fungsi fisik pemasaran meliputi usaha penyimpanan,
pengangkutan dan pengolahan, kemudian fungsi pengolahan yakni fungsi
mengubah bentuk produk menjadi bentuk lain sehingga harga produk tersebut lebih
efisien untuk dijual dengan harga bersaing dan terakhir fungsi fasilitas pemasaran
meliputi standarisasi dan penggolongan produk, usaha pembiayaan, penanggungan
resiko dan penyediaan informasi pasar.
Fungsi pemasaran tersebut sama pentingnya tergantung bagaimana keadaan
produk ketika dipasarkan. Guna menjamin efektivitas pemasaran fungsi-fungsi
pemasaran tersebut perlu dilakukan walaupun tidak berurutan (Sa’id dan Intan,
2001:59). Fungsi-fungsi pemasaran dapat dikatakan bekerja efektif dan efisien bila
terdapat dalm suatu sistem yang mampu menyediakan insentif bagi para pelaku
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(produsen, konsumen dan lembaga pemasaran) yang mampu mendorong
pengambilan keputusan bagi para pelaku tersebut secara tepat dan efisien.
Pemasaran baru dikatakan efektif bila mampu memaksimumkan tingkat
konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan-pilihan
dan mampu memaksimumkan mutu hidup.
Dalam pemasaran hasil produksi rumput laut, pembudidaya perlu
menguasai informasi pasar terutama mengenai harga produk sesuai persyaratan
kadar air dan benda asing yang ada pada rumput laut di pasar mana produk tesebut
akan dijual, pada kolektor atau langsung ke eksportir atau industri. Dari jenis
rumput laut yang diperdagangkan, Eucheuma dan Gellidium lah yang diekspor
dalam bentuk rumput laut kering. Daerah pemasaran rumput laut dalam negeri
dapat diketahui dari data daerah yang berpelabuhan ekspor.
Pada proses berikut pembudidaya harus terampil mengelola transportasi
dan mampu memasarkan dengan hasil menguntungkan. Selama ini mata rantai
pemasaran untuk berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda satu dengan lainnya
tapi umumnya penjualan dari pembudidaya dilakukan secara barter atau ijon. Cara
ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari beberapa daerah di Indonesia.
Caranya ialah pedagang besar memberi pinjaman kepada pedagang
pengumpul, pembudidaya mendapat pinjaman atau modal atau kebutuhan seharihari dari pedagang pengumpul. Pinjaman tersebut akan dibayar oleh petani pada
saat rumput laut dipanen.
Di samping itu bila penjualan dilakukan dengan cara tunai, pembudidaya
dihadapkan pada pola pemasaran dengan mata rantai yang panjang (Indriany dan
Sumiarsih, 2005:70 –71). Rantai pemasaran tersebut seperti pada Gambar 1.
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Kota Besar:
Makassar
Surabaya
Denpasar

Eksportir

Pedagang
Besar/Eksportir
Pedagang Pemenang
Tender

Kota
Provinsi/Kabup
aten (Kendari,
Ambon,
Kupang,Palu,
Mataram

Pedagang Kota
Pedagang
Menengah

Kota
Kecamatan

Pedagang diperahu
layar/motor

Pedagang
Setempat

Petani
(pembudidaya)
Produsen

Desa
/Kampung
/Pulau

Pedagang
Setempat

Petani
(pembudidaya)
produsen

Petani
(pembudidaya)
Produsen

Petani
(pembudidaya)
Produsen

Gambar 1. Jalur Pemasaran Rumpur Laut di Daerah-Daerah Indonesia Timur.
Sumber: Balitbang Dep. Perdagangan, (1985) dan Naryo Sadhori
(Indriany dan Sumiarsih, 2005: 72-73).

Kemampuan Mengambil Keputusan
Menurut Meredith et al., (2000:56), semakin berpengalaman seseorang
dalam mengambil keputusan, semakin besar kepercayaan dirinya dan akan semakin
berorientasi pada tindakan. Kemampuan mengambil keputusan secara intuitif
adalah “harta” seorang wirausaha yang sangat berharga.
Kemampuan itu diperoleh dari pengalaman dalam membuat keputusankeputusan penting selama bertahun-tahun dalam situasi yang semakin ruwet.
Soesarsono, (2002:62-65) menyatakan bahwa percaya diri yakni yakin kekuatan
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diri, yakin Tuhan selalu bantu dari kesulitan, berusaha selalu sukses, melakukan
pekerjaan sesuai kemampuan, menyelesaikan pekerjaan sulit secara bertahap,
selalu berihtiar, selalu jadikan kegagalan sebagai guru, selalu gairah dalam
bekerja.
Kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada
faktor-faktor sebagai berikut: (1) Kepercayaan diri pada saat pengambilan
keputusan penting. (2) Gambaran kemampuan mengambil keputusan pada masa
sebelumnya, (3) Kreativitas

dan atau intuisi dalam mengambil keputusan,

(4) Hikmah yang diambil dari kesalahan pada pengambilan keputusan sebelumnya,
(5) Cara-cara menangguhkan dan menunda keputusan, (6) Tindakan yang biasa
diambil pada saat mengambil keputusan, (7) Cara memimpin sehingga tercapai
suatu hasil yang diinginkan, (8) Cara menggunakan sumberdaya pada saat
mengambil keputusan, dan (9) Kemampuan memanfaatkan kontak profesional dan
pribadi guna memperoleh informasi yang dapat membantu mengambil keputusan
(Meredith et al., 2000:57).
Hasil akhir dari sebuah keputusan banyak dipengaruhi oleh kepribadian
atau sikap wirausaha, yang menunjukkan ciri atau watak wirausahawan tersebut,
seperti memiliki keyakinan, ketidak tergantungan, optimisme, kebutuhan akan
prestasi, tekun, berorientasi laba, tabah, bertekad kerja keras, punya dorongan kuat,
energik, inisiatif, pengambil resiko, bertingkah laku pemimpin, inovatif, kreatif,
fleksibel, banyak tahu, pandangan kedepan atau prespektif (Soesarsono, 2002:55)
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Kemampuan Berkomunikasi dan
Memotivasi
Menurut Rosyada (2004:252) kemampuan berkomunikasi, meliputi: mampu
memahami orang lain, mampu dan mau mendengarkan orang lain; mampu
menjelaskan sesuatu pada orang lain, berkomunikasi melalui tulisan, bijak, toleran
terhadap kesalahan orang lain, mampu mengucapkan terima kasih pada orang lain
dan selalu mendorong orang lain untuk maju; selalu memelihara agar setiap orang
memperoleh informasi yang diperlukan dan selalu mengikuti dan memanfaatkan
teknologi informasi.
Denny (1997:12) memberi penjelasan bahwa memotivasi berkaitan sangat
erat dengan kemampuan yang terkandung dalam pribadi orang yang penuh
motivasi. Motivasi berbeda dengan manipulasi. Jika manipulasi diartikan dengan
bersikap sedemikian rupa sehingga seseorang mau tidak mau melakukan sesuatu.
Sedangkan motivasi adalah menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu
sedangkan mereka sendiri ingin melakukannya, atau berarti manipulasi adalah jika
orang melakukan sesuatu secara terpaksa, sedangkan motivasi adalah melakukan
sesuatu dengan kesadaran.
Rosyada (2004:252) mengemukakan bahwa kemampuan memberi motivasi,
meliputi mampu memberi inspirasi terhadap orang lain, menyampaikan tantangan
yang realistis; membantu orang lain untuk mencapai tujuan dan target dan
membantu orang lain untuk menilai kontribusi dan pencapaian sendiri. Denny
(1997:10-20)

menjelaskan kemampuan memotivasi antara lain: mampu

mengendalikan keberuntungan diri, berada di unit usaha

yang tepat,

mendisiplinkan diri, membebaskan diri dari kegagalan, memotivasi diri dengan
memotivasi orang lain.
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Kemampuan Mencipta / Bertindak
Kreatif
Menurut Bird (1989:37), kreativitas merupakan proses umum guna mendatangkan hal baru pada eksistensi sesuatu, melalui keterampilan yang bersifat
imajinatif. Henle (Bird, 1989:40) menyatakan bahwa proses kreatif bermula dari
pengalaman, rasa sanksi terhadap keistimewaan sesuatu dan juga diawali dengan
rasa ingin tahu. Pengertian kreatif juga berkenaan dengan proses menciptakan
cabang ilmu atau seni serta pemecahan masalah tertentu.

Widodo (2005:52)

menyimpulkan bahwa daya kreativitas menyebabkan wirausahawan melakukan
inovasi dalam aktivitas perekonomiannya, baik dalam menggeser keseimbangan
maupun menciptakan keseimbangan dan nilai baru.
Menurut Winardi (2003:204), tindakan dalam “mengimpresi” sebuah
masalah secara mendalam berhubungan dengan berpikir kreatif yakni berpikir yang
bertolak dari sebuah titik yang menyebar keberbagai jurusan. Menurut Koestler
(Winardi, 2003:206), berpikir kreatif bersifat imajinatif, tidak dapat diramalkan,
divergen dan lateral.
Ciri seorang yang kreatif antara lain: (1) mengobservasi situasi pada
masalah-masalah yang sebelumnya, (2) membangkitkan ide-ide dan masalah yang
dicapai dari banyak sumber, (3) Cenderung memiliki banyak alternatif terhadap
masalah atau sumber tersebut, (4) Seringkali menentang hal-hal yang bersifat klise
dan ia tidak terhalang oleh kebiasaan (yang kadang-kadang menghambat berpikir
kreatif), (5) mendayagunakan serta menimba kekuatan-kekuatan emosional di
bawah sadar yang dimilikinya, dan (6) memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam
pemikirannya, tindakan dan perumusan saran-sarannya.
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Rosyada (2004:250) menyatakan kemampuan mencipta (kreatif) meliputi
mempunyai ide bagus, selalu memperoleh solusi–solusi untuk berbagai problem
yang biasa dihadapi, mampu mengantisipasi berbagai konsekuensi dari pelaksanaan
berbagai keputusan, menggunakan kemampuan berpikir imajinatif

untuk

menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya, yang tidak bisa muncul dari analisis
dan pemikiran-pemikiran empirik serta menggunakan imajinasi dan intuisi.

Kemampuan Mengambil Resiko
Meredith et al., (2000:37) menyatakan semua tahap pekerjaan mengandung
resiko, yang merupakan bagian hakiki dari seorang yang memiliki mental
wirausaha. Seringkali seseorang bekerja di bawah tekanan dari suatu kondisi
pengambilan keputusan dan harus mengerti kemungkinan gagal selalu ada. Situasi
beresiko terjadi jika seseorang membuat pilihan antara dua pilihan atau lebih yang
hasilnya tidak diketahui dan harus dinilai secara obyektif. Situasi ini mengandung
potensi kegagalan.
Sa’id dan Intan (2001:112) menyatakan pengambilan resiko merupakan
salah satu biaya yang sulit diperkirakan besarnya dalam setiap aktivitas bisnis. Baik
resiko penurunan produksi maupun resiko penurunan dalam nilai produk atau
pendapatan bersih usaha. Para pelaku agribisnis seperti rumput laut dapat saja
mengahadapi resiko penurunan volume produksi dan mutu produksi dan resiko lain
seperti resiko kepemilikan, resiko keuangan, dan pembiayaan, kecelakaan, bencana
alam dan kerugian karena hubungan tata kerja.
Meredith et al., (2000:39) mengemukakan bahwa perilaku pengambilan
resiko berkaitan dengan ciri orang bermental wirausaha seperti: (1) kreativitas dan
inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi realitas,
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(2) pengambilan resiko berkaitan dengan percaya diri. Semakin besar kepercayaan
seseorang terhadap dirinya maka semakin besar kesanggupannya dalam mengambil
keputusan

dan

semakin

besar

kesediaannya

menghadapi

resiko,

dan

(3) pengetahuan mengenai kemampuan-kemampuan sendiri sebagai kegiatan yang
dapat dipengaruhi hasilnya.
Menurut Bird (1989:37), perilaku mengenai resiko merupakan pilihan dan
cara yang dihadapi atau disebut juga model perilaku resiko yang terdiri dari :
(1) latar belakang kepribadian berupa orientasi positif ketika menghadapi resiko
seperti optimis, toleran terhadap ambisi, memiliki kebutuhan berprestasi yang
tinggi, kemampuan mengendalikan diri, nilai-nilai diri, dorongan hati yang kuat
serta berpikir dan bertindak tegas; (2) konteks sosial dipandang bahwa
berwirausaha diasumsikan sebagai resiko dalam berbagai kesempatan yang
dihadapi dalam lingkup suatu sistem sosial (misalnya: teman, keluarga dan kerabat
dapat memberi dukungan keberanian dan menghambat seseorang untuk maju); dan
(3) orientasi terhadap resiko yakni wirausahawan umumnya tidak melihat pada
dirinya sebagai pengambil banyak resiko. Persepsi tentang resiko adalah subyektif
dan tidak dapat dikalkulasi. Itulah yang membedakan antara seorang manajer dan
wirausahawan.
Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku dalam sistem agribisnis
untuk menransfer resiko dan mengurangi dampak suatu resiko pada kelangsungan
usahanya. Resiko produksi secara fisik, kemungkinan merosotnya volume
produksi, yang mungkin disebabkan oleh bencana alam serangan hama dan
penyakit tanaman, kebakaran dan karena faktor-faktor lainnya yang akibatnya
dapat diperhitungkan secara fisik dapat ditanggulangi dengan membeli polis
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asuransi produksi pertanian. Resiko kemungkinan menurunnya kualitas produksi
dapat ditanggulangi dengan penerapan teknologi budidaya dan teknologi
pascapanen yang tepat. Sedangkan resiko pasar dapat ditanggulangi dengan
integrasi vertikal, kontak di muka, pasar masa depan, usaha perlindungan dan pasar
pilihan (Sa’id dan Intan, 2001:59).

Kemampuan Pengawasan, Evaluasi
dan Pengendalian Usaha
Menurut Sa’id dan Intan (2001:55), pengawasan lebih ditekankan pada
bagaimana mengawasi pelaksanaan rencana untuk menghindari terjadinya
penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan dan agar proses produksi yang
telah direncanakan dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain bagaimana
fungsi rencana dapat berjalan dengan baik. Evaluasi adalah melakukan penilaian
terhadap pelaksanaan produksi dan pencapaian hasil untuk mengkaji kelemahankelemahan atau keberhasilan pencapaian output yang telah direncanakan.
Kemampuan melakukan evaluasi, seperti mampu membandingkan antara
hasil yang dicapai dengan tujuan, mampu melakukan evaluasi diri, mampu
melakukan evaluasi terhadap pekerjaan orang lain serta mampu melakukan
tindakan pembenaran saat diperlukan (Rosyada, 2004:252).
Kegiatan pengendalian adalah lebih menekankan pada upaya memberi
umpan balik terutama jika dalam pengawasan didapatkan suatu penyimpangan atau
keterpaksaan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Begitu juga dari
hasil evaluasi didapatkan peluang kegagalan sehingga harus segera diadakan
pengendalian untuk mengendalikan usaha pada jalur yang benar (Said dan Intan,
2001:55-56). Menurut Meredit et al. (2000:135), pengendalian harus ditujukan
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pada faktor keuangan dengan mengerti siklus keuangan, mengaitkan investasi awal
dan pendapatan, pengeluaran, laba (keuntungan) berapa yang diinvestasikan
kembali dan berapa yang menjadi imbalan bagi wirausahawan.

Karakteristik dan Kompetensi Pembudidaya
Berdasarkan pada seluruh uraian sebelumnya, upaya penting dalam
penyuluhan pembangunan pada dasarnya adalah mengusahakan agar setiap
individu membentuk perilaku baru yang lebih baik dari sebelumnya atau dengan
istilah lain menjadikan mereka mampu.
Kemampuan tersebut merupakan kecakapan yang mutlak perlu dimiliki
oleh setiap orang pada berbagai jenis pekerjaan termasuk pembudidaya.
Membangun manusia berarti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensinya (Gilley dan Eggland, 1989:4).
Kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan yang perlu dimiliki
pembudidaya terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan baik lokal,
nasional maupun global. Dengan kompetensi tersebut, pembudidaya dapat
memiliki ciri penting seperti motivasi yang tinggi pada setiap tindakannya, baik
dalam mengelola sumberdaya maupun dalam mengejar tujuan-tujuannya yang lain.
Pembudidaya akan memiliki pula sifat-sifat keutamaan, keteladanan,
keberanian, semangat, kekuatan diri untuk maju dalam mereformasi pola
produksinya, menerapkan sebuah penemuan baru pada metode atau cara kerjanya
dan berupaya mempersembahkan komoditas yang disukai karena baru dan
bermutu. Dengan kemampuan tersebut pembudidaya mampu menghimpun sumber
dana, mengorganisasikan bakat-bakat, dan menyediakan kepemimpinan agar
produk yang dihasilkan berhasil secara komersial. Ia mampu menumbuhkan
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kemampuan memperoleh keuntungan, mentransformasi peluang, nilai tambah dan
mampu pula dalam pengambilan resiko.
Kompetensi yang di dalamnya ada aspek wirausaha adalah konsep atau
teori yang dapat dipelajari oleh siapapun, dan dapat dilakukan oleh siapa saja,
meski tidak harus menjadi wirausaha besar tetapi sekurang-sekurangnya menjadi
pembudidaya efektif yang bermental wirausaha, yakni pembudidaya yang mampu
mengembangkan kegiatan memberi nilai tambah terhadap produk atau jasa melalui
transformasi, kreativitas, inovasi, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya,
sehingga produk atau jasa tersebut lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
pengguna.
Dengan memiliki kompetensi kelak pembudidaya dapat memiliki ciri selain
mempunyai kemampuan teknis di bidang kerjanya selaku pembudidaya, juga
memiliki daya saing karena cakap secara manajerial

dalam mengelola hasil

produksinya dengan lebih baik.
Pambudy et al., (2001:124) menyatakan bahwa pada era globalisasi mau
tidak mau atau suka tidak suka harus dihadapi, maka sumberdaya manusia
Indonesia harus memiliki minimal tiga karakteristik pokok yaitu produktif sebagai
angkatan kerja, kecerdasan pikiran dan terakhir kreatif. Pada sisi lain sumberdaya
manusia agribisnis masih menunjukkan: etos kerja rendah, strata pendidikan
kurang menunjang, wawasan kepemimpinan yang rendah dan wawasan
kemandirian yang sempit.
Sehubungan

dengan hal tersebut Saragih (2001:136)

menyatakan

pemikirannya bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan agar ekspor pertanian dan
agroindustri lebih bagus pada era perdagangan bebas, yakni berupaya lebih cepat
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mengikuti eco-labelling, terus berupaya meningkatkan mutu produk sesuai dengan
permintaan pasar dan menjamin keteraturan suplai. Untuk itu diperlukan kualitas
dan kuantitas sumberdaya manusia yang memadai.
Dalam menghadapi keadaan tersebut, pada komoditas rumput laut,
kompetensi atau kapasitas pembudidaya masih sangat bervariasi. Hal tersebut
bekaitan dengan variasi karakteristik yang ada pada mereka. Bagaimanapun
karakteristik pada masing-masing pembudidaya akan menentukan perilaku mereka
dalam meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan produktifitas,
kecerdasan berpikir dan kreativitas maupun kemampuan mengenai kemasan, mutu
produk dan keteraturan pasokan.
Pada kondisi sekarang ini, umumnya apresiasi pembudidaya rumput laut
terhadap kualitas masih rendah yang berakibat pada kemampuan mereka
mengakses harga dan pasar yang lebih baik juga rendah. Pembudidaya rumput laut
masa datang, memerlukan kreativitas serta kecakapan menyesuaikan pada keadaan
yang berbeda-beda dan di dalamnya terkandung tanggung jawab untuk membuat
suatu keputusan.
Berdasarkan teori, perubahan perilaku terjadi karena proses belajar yang
terdapat pada diri seseorang. Skinner (Suparno, 2002:65) menyatakan bahwa
perilaku adalah gerakan dari organisme yang kerangkanya diatur oleh dirinya atau
oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Belajar merupakan perubahan respon dari orang
yang belajar, dan perubahan ini terjadi karena proses pengkondisian. Perilaku dapat
dibentuk oleh penguatan yang sesuai. Menurut Ortega Gasset (Salkind, 1985:124),
saya adalah saya tambah (plus) suasana yang melingkupi saya. Artinya, perubahan
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yang terjadi pada seseorang dapat disebabkan oleh unsur yang ada pada dirinya dan
unsur lingkungan yang melingkupinya.
Sebagai suatu perilaku pada seseorang, kompetensi juga dapat mengalami
perubahan yakni ketika orang tersebut belajar. Pada proses belajar terjadi stimulus
yang berasal dari luar dan karena respon yang terjadi pada orang tersebut. Untuk
setiap orang dapat terkondisikan suatu peristiwa secara berulang-ulang, kondisi
tersebut menyebabkan ia berubah. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi atau
dirangsang oleh sifat-sifat yang melekat pada diri orang tersebut, baik yang bersifat
internal

maupun

eksternal

dan

implikasinya

adalah

seseorang

mampu

menghasilkan sesuatu dengan lebih baik. Bandura (Salkind, 1985:167-174)
menyebutkan pada kondisi yang bersifat tradisional proses belajar diawali oleh
stimulus dan respon dari orang yang belajar. Pada proses interaksinya, contoh atau
keteladanan memberi penguatan dan perubahan bagi orang yang belajar melalui
imitasi dan modelling.

KERANGKA BERPIKIR
Implikasi dari pemikiran sebelumnya bahwa di tingkat rumah tangga,
diharapkan pembudidaya rumput laut mampu mencukupkan unsur-unsur yang
dibutuhkan dalam rumah tangganya, tidak saja yang berkenaan dengan produksi
dan konsumsi tetapi juga mulai menjadi rumah tangga manajerial yakni rumah
tangga yang mampu mengatur sumberdaya internal secara memadai dan
mengakses

kebutuhan-kebutuhan

atau

sumber

eksternal,

baik

dengan

mengandalkan kemampuan individu maupun secara bersama melalui kelompok
atau aksi-aksi kolektif.
Secara bertahap mereka mampu mengakses pelaku-pelaku pasar yang
lebih luas, lembaga-lembaga keuangan dan penentu-penentu kebijakan dalam
memajukan dirinya. Pembudidaya rumput laut juga memerlukan tambahan
pendidikan atau latihan yang menghasilkan pengetahuan, keahlian atau
ketrampilan teknis spesifik untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Selain
itu pembudidaya rumput laut perlu pula memiliki kecerdasan atau kemampuan
dalam kaitannya dengan kerjasama dalam mengerjakan sesuatu melalui orang
lain.
Kemampuan sebagai perilaku ideal yang diharapkan dari pembudidaya
rumput laut sebagai kompetensi teknis produksi adalah: (1) pemilihan dan
penyediaan lokasi, (2) pembibitan, (3) penanaman, (4) pemeliharaan, (5) panen,
(6) penjemuran (7) penyimpanan (perawatan stock), dan (8) pengolahan.
Kemampuan yang menjadi kompetensi manajerial dalam mengelola usaha
adalah: (1) merencanakan usaha, (2) pengorganisasian, (3) pemasaran hasil usaha,
(4) pengambilan keputusan, (5) berkomunikasi dan memotivasi, (6) mencipta
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/bertindak kreatif, (7) menanggung resiko, dan (8) mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Kedua kompetensi tersebut pada penelitian ini, digabung dalam sepuluh
bidang kompetensi yakni kompetensi teknis: (1) memilih dan menyediakan
lokasi, (2) pembibitan dan penanaman, (3) pemeliharaan, (4) panen, (5)
penanganan pascapanen, dan kompetensi manajerial yakni: (6) merencanakan
usaha, (7) mengorganisasikan dan memasarkan hasil, (8) mengambil keputusan,
menanggung resiko dan bertindak kreatif, (9) berkomunikasi dan memotivasi,
dan (10) mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Tinggi rendahnya bidang kompetensi tersebut pada setiap pembudidaya
diduga memiliki hubungan dengan karakteristik individu yang melekat pada diri
pembudidaya tersebut seperti karakteristik yang berkenaan dengan umur,
pendidikan formal, pendapatan, tanggungan keluarga, motivasi berusaha,
pendidikan nonformal/pelatihan, pengalaman usaha, interaksi dengan penyuluh,
pemanfaatan media, luas lahan budidaya, modal usaha dan modal sosial.
Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa umur berkaitan dengan
perkembangan, pengalaman belajar, kemampuan dan kematangan. Pendidikan
menghasilkan perubahan perilaku dan kemampuan. Jumlah tanggungan keluarga
berpengaruh

terhadap

produktifitas

kerja,

kecerdasan

dan

kemampuan

berinvestasi. Pendapatan merupakan indikator daya, status, atau kemampuan.
Proses pelatihan meningkatkan kemahiran dan kualitas pekerjaan, pengalaman
dapat mengembangkan minat untuk tumbuh dan berkembang. Interaksi/kontak
dengan penyuluh dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan
pembudidaya.

Motivasi

merupakan

dorongan

yang

berkaitan

dengan
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keseimbangan atau upaya seseorang untuk memiliki kemampuan memadai dalam
menjalani hidup. Pemanfaatan media merupakan pendidikan informal yang dapat
mempengaruhi peningkatan aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan tertentu
pada khalayak yang mengkonsumsinya. Luas lahan budidaya dan modal usaha
akan meningkatkan kemampuan berproduksi. Modal sosial merupakan modal
dalam menjaga komitmen, kepercayaan sosial, norma-norma saling menolong,
semangat saling menghargai dan menghindari perilaku oportunistik guna
meningkatkan kemampuan mencapai tujuan secara bersama.
Berdasarkan seluruh uraian di atas digambarkan model alur berpikir dari
hubungan beberapa karakteristik pembudidaya rumput laut tersebut terhadap
kompetensi pembudidaya yang akan diteliti, berupa kompetensi teknis produksi
dan kompetensi manajerialnya seperti pada Gambar 2.

• Umur

KARAKTERISTIK
PEMBUDIDAYA

• Pendidikan formal
• Tanggungan keluarga
• Pelatihan
• Pendapatan keluarga

KOMPETENSI
PEMBUDIDAYA
Kompetensi tehnis
•
•
•
•
•

Memilih dan menyediakan lokasi
Pembibitan dan penanaman
Pemeliharaan
Panen
Penangananan pascapanen

• Pengalaman usaha
• Interaksi dengan penyuluh
• Motivasi usaha
• Pemanfaatan media informasi
• Luas lahan budidaya
• Modal usaha
• Modal Sosial

Kompetensi manajerial

• Merencanakan usaha
• Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
• Mengambil keputusan, mengambil resiko
dan bertindak kreatif
• Berkomunikasi dan memotivasi
• Mengawasi, evaluasi dan pengendalian
usaha

Gamba1 2. Alur Berpikir Penelitian

Produksi
Rumput Laut

Pendapatan
Usahatani
Rumput Laut

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi
Populasi penelitian ini adalah pembudidaya rumput laut (Eucheuma spp)
sebagai kepala keluarga melakukan usaha budidaya rumput laut (Eucheuma spp)
di perairan (bukan di tambak), mengelola unit usaha sendiri dan berdomisili di
wilayah pesisir khususnya di tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah
pembudidaya rumput laut tersebut berdasarkan data yang ada sebanyak 12.430
kepala keluarga (KK) dan konsentrasi pembudidaya menyebar pada daerah
Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Luwu Utara.
Jumlah pembudidaya di tiga daerah (Kabupaten Takalar, Jeneponto dan Bantaeng)
yakni 10.048 KK.
Jumlah pembudidaya rumput laut (Eucheuma spp) di Provinsi Sulawesi
Selatan seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Jumlah Pembudidaya Rumput Laut (Eucheuma spp) di Sulawesi Selatan
Jumlah Pembudidaya
(KK)
1125

No

Kabupaten

1

Kabupaten Takalar

2

Kabupaten Jeneponto

7607

3

Kabupaten Bantaeng

1316

4

Kabupaten Sinjai

654

5

Kabupaten Bulukumba

776

6

Kabupaten Luwu Utara

862

Jumlah

12.430

Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002-2004
Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2005 - 2006
Kabupaten Takalar Dalam Angka 2002-2004
Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2006
Kabupaten Luwu Utara dalam Angka 2004
Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2004
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Lokasi penelitian seperti pada Gambar 3.

Lokasi
Penelitian

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian
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Sampel
Penelitian ini mengambil sampel di daerah Kabupaten Takalar, Kabupaten
Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Ketiga lokasi tersebut merupakan daerah
yang memiliki konsentrasi pembudidaya rumput laut (Eucheuma spp) terbesar di
Provinsi Sulawesi Selatan. Pada ketiga daerah tersebut rumput laut (Eucheuma
spp) dibudidayakan di kecamatan dan desa tertentu yang memiliki wilayah pesisir
yang

sesuai.

Kecamatan

dan

desa

tersebut

berturut-turut:

Kecamatan

Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu di daerah Kabupaten Takalar
yakni pada desa: Topejawa, Laikang, Punaga, Sandrobone, Matirobaji dan desa
Macinibaji.
Di daerah Kabupaten Jeneponto, pembudidaya rumput laut tersebut
menyebar pada beberapa desa di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Binamu,
Arungkeke, Tamalatea, Bangkala, Bangkala barat dan Kecamatan Batang yakni
pada desa-desa pesisir seperti desa Sidenre, Biringkassi, Bulo-Bulo, Pabiringe,
Arungkeke, Kampala, Punagaya, Bontorannu, Pantai Bahari, Mallasoro,
Bontosunggu, Bontojai, Tonrokassi Barat, Tonrokassi, Pao, Garassikang,
Bahrimanurung dan desa Tuju. Sedangkan di daerah Bantaeng menyebar di
Kecamatan Bisappu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Pajukukang yakni pada
desa-desa seperti Bontolebang, Bontojai, Bontosunggu, Tapajeng, Malingi,
Lembang, Rapoa, Pajukukang, Papanloe dan Desa Baruga
Umumnya desa-desa tersebut adalah wilayah yang secara geografis
terletak di wilayah pesisir, terisolir dan jauh dari pusat kota kabupaten. Dengan
adanya budidaya rumput laut, wilayah desa-desa tersebut mulai terbuka terhadap
akses masuk dan keluar dari dan ke wilayah lain. Namun demikian untuk
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beberapa desa memiliki kisaran jarak 15-30 km dari pusat kota kabupaten dan
memerlukan waktu tempuh yang relatif lama.
Ukuran sampel setiap daerah, kecamatan dan desa pada daerah yang bersangkutan ditentukan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembudidaya
yang terdapat di desa, kecamatan pada daerah tersebut dan selanjutnya ditentukan
secara acak. Besarnya sampel ditentukan sebelumnya dengan menggunakan
rumus Slovin (Umar, 2004: 108).

n=

N
1 + Ne 2

Keterangan : n = besarnya sampel
N= besarnya populasi
e= batas error (0,06)

Jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus di atas adalah
sebesar 271,705 atau dibulatkan ke atas menjadi 280 pembudidaya. Berdasarkan
perhitungan tersebut pada penelitian ini sampel ditentukan sekurang-kurangya 271
pembudidaya dan ditetapkan 280 pembudidaya, dan untuk menentukan besarnya
sampel setiap lokasi (sub populasi) dengan menggunakan ’sampel fraction’
dengan memperhatikan jumlah sampel dan jumlah populasi dengan menggunakan
rumus:

f=

Ni
N

Keterangan:
N = Populasi Seluruhnya
Ni = Sub Populasi (Nazir, 1988:355)

Rincian sampel penelitian pada ketiga kabupaten tersebut, dapat dilihat
pada Tabel 4.
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Tabel 4. Jumlah Sampel Penelitian Hubungan Karakteristik dan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut pada Tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan
No

Kabupaten

Jumlah Kecamatan
dan Desa Rumput
Laut

1.

Takalar

2 Kec.dan 6 Desa

1125

2

Jeneponto

6 Kec. dan 18 Desa

7607

3

Bantaeng

3 Kec. dan 10 Desa

1316

Total

11 Kec dan 34 Desa

10.048

Jumlah
KK

Jumlah Sampel
Kabupaten
31
212
37
280

Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2002 -2005
Profil Desa Rumput Laut Kabupaten Jeneponto, Takalar, Bantaeng 2002.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah survei deskriptif dan menganalisis
hubungan antar peubah melalui pengujian statistik. Rancangan penelitian ini lebih
menitikberatkan pada menjelaskan dengan menguji hubungan dan pangaruh antar
peubah yakni peubah bebas X (Karakteristik Pembudidaya), peubah terikat Y
(Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut) yang terdiri dari: Kompetensi teknis
dan Kompetensi manajerial, dan selanjutnya diuji hubungan dan pengaruh X
terhadap Y dengan produksi dan pendapatan usahatani rumput laut.
Data dan Instrumentasi

Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Data primer dalam

penelitian ini meliputi:
(I) Karakteristik Pembudidaya Rumput Laut (X)

Karakteristik pembudidaya adalah sifat-sifat yang melekat pada diri
pembudidaya rumput laut dan berhubungan dengan aspek kehidupannya baik
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yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dalam penelitian ini
karakteristik pembudidaya rumput laut terdiri dari:
(1)

Umur (X1) yakni usia pembudidaya yang terlibat pada unit usaha
rumput laut yang dihitung sejak lahir sampai saat menjadi responden.
Hasil pengukuran diklasifikasikan menjadi kategori: (1) muda <32
tahun , (2) sedang (34 tahun-44 tahun), dan (3) tua (>45 tahun).

(2)

Pendidikan

formal (X2) adalah lama

tahun yang ditempuh

pembudidaya dalam mengikuti sekolah formal berdasarkan jenjang
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pengukuran dinyatakan dalam
tahun dan hasilnya dikategorikan menjadi: (1) rendah(<2 tahun ), (2)
sedang (3-9 tahun), dan (3) tinggi (>10 tahun).
(3)

Tanggungan keluarga (X3) adalah jumlah anggota keluarga sebagian
atau keseluruhannya menjadi tanggungan pembudidaya rumput laut
selaku kepala keluarga. Pengukuran dinyatakan dalam jumlah orang
dan hasilnya diklasifikasikan menjadi kategori: (1) keluarga kecil (1-2
orang ), (2) sedang (3 orang), dan (3) besar (>4 orang ).

(4)

Pendapatan

keluarga (X4)

adalah besarnya tingkat anggaran

pengeluaran (konsumsi) pembudidaya setiap bulan dalam membiayai
rumah tangganya. Pengukuran dinyatakan dalam rupiah (Rp) dan
hasilnya diklasifikasikan dalam kategori: (1) rendah (<Rp 391 000),
(2) sedan (Rp 393 000-Rp 693 000) , dan (3) tinggi (>Rp 693 000).
(5)

Pendidikan nonformal/pelatihan (X5): yakni proses pendidikan atau
pelatihan yang terencana di luar sekolah (pendidikan) formal.
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Pengukuran

dinyatakan

dalam

jumlah/tahun

dan

hasilnya

diklasifikasikan dengan: (1) pernah (>1) dan (2) tidak pernah (0).
(6)

Pengalaman usaha (X6) yakni jumlah tahun berupa pengalaman yang
dilalui pembudidaya sebagai bagian dari proses belajar dalam kegiatan
budidaya, produksi dan seluk beluk usaha (pemasaran) rumput laut
dalam rangka memperoleh penghasilan. Hasil pengukuran dinyatakan
dalam jumlah tahun diklasifikasikan dalam kategori: (1) pengalaman
baru (<6 tahun ), (2) sedang (7-9 tahun), dan (3) lama (>10 tahun).

(7)

Interaksi dengan penyuluh (X6) yakni intensitas kontak dan
komunikasi antara pembudidaya rumput laut dengan penyuluh
sehubungan dengan usahanya. Hasil pengukuran dinyatakan dalam
jumlah berapa kali melakukan kontak dan diklasifikasikan dalam
kategori: (1) pernah (>1) (2) tidak pernah (0).

(8)

Motivasi usaha (X7) yakni dorongan yang timbul dalam diri
pembudidaya guna meningkatkan usahanya dalam budidaya dan
pemasaran rumput laut ditunjukkan dengan: (1) motivasi intrinsik, dan
(2) motivasi ekstrinsik. Pengukuran dinyatakan dalam skor dan
hasilnya diklasifikasikan dalam kategori: (1) rendah (<5), (2) sedang
(6), dan (3) tinggi (>7).

(9)

Pemanfaatan media informasi (X8) yakni informasi yang dimanfaatkan
oleh pembudidaya melalui berbagai media baik media massa maupun
individu sebagai proses belajar dalam meningkatkan usaha budidaya
dan pemasaran rumput laut. Pengukuran dinyatakan dalam jumlah hari
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memanfaatkan media, dan hasilnya diklasifikasikan dalam kategori
(1) rendah (<2) , (2) sedang (2,5-3) , dan (3) tinggi (>4).
(10)

Luas lahan budidaya adalah luas lahan (X10) perairan yang
dimanfaatkan pembudidaya untuk membudidayakan rumput laut yang
dihitung per meter persegi (m2). Hasil pengukuran diklasifikasikan
dalam kategori: (1) sempit (<2500 m2),

(2) sedang (2700 m2-7500

m2), dan (3) luas (>7530 m2).
(11)

Modal usaha (X11) adalah jumlah modal dalam rupiah (Rp) yang
diinvestasikan oleh pembudidaya dalam mengelola usaha rumput laut.
Hasil pengukuran diklasifikasikan dalam kategori: (1) modal kecil
(<Rp 1.150.000), (2) sedang (Rp 1.160.000 - Rp 2.520.000) , dan (3)
modal besar (>Rp 2.521.000).

(12)

Modal sosial: (X12): yakni

kepercayaan, penghargaan, pengakuan

pihak lain terhadap sifat-sifat yang dimiliki pembudidaya yang
menjadi eksistensinya, ditunjukkan dengan: (1) inisiatif bekerjasama,
(2) keseringan membangun jaringan, (3) dipercayai orang, dan (4)
mempercayai orang lain. Hasil pengukuran dinyatakan dalam skor
diklasifikasikan dalam kategori: (1) rendah( <4), (2) sedang (5-7) dan
(3) tinggi (>8).
(II) Kompetensi Petani (Pembudidaya) (Y1)

Kompetensi adalah karakteristik mendalam atau perilaku

terukur yang

dimiliki seseorang berupa tindakan cerdas penuh tanggung jawab pada bidang
tugasnya dan dengan tindakan tersebut ia dianggap mampu oleh masyarakat
lain. Bidang-bidang kompetensi pembudidaya tersebut:
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(1)

Kemampuan memilih dan menyediakan lokasi yang ditunjukkan dengan:
(1) memilih lokasi yang tersedia bibit lokal, arus stabil, air cerah/bening,
(2) lokasi yang jauh dari muara sungai, dasar pasir/karang, bersih
pencemaran, (3) keadaan perairan dengan suhu, keasaman dan kadar
garam alamiah, dan (4) lokasi yang memiliki kemudahan akses
transportasi dan tenaga kerja.

(2)

Kemampuan

pembibitan

dan

penanaman

yang

terdiri

dari:

(1) menyediakan bibit dari thallus muda umur 20 hari, (2) ciri bibit
masih elastis dengan warna cerah (kuning kemerahan), (3) mengikat
bibit dengan benar dan tepat pada tali ris, dan (4) menanam/mengikat
secara tepat pada kedalaman yang benar.
(3)

Kemampuan pemeliharaan seperti ditunjukkan dengan: (1) mencegah
hama dan predator, (2) mengguncang tali ris sekurang-kurangnya dua
kali seminggu, (3) membersihkan tumbuhan lain pada tanaman,
(4) mengenal jenis penyakit ice-ice dan penyakit lain dan mencegahnya.

(4)

Kemampuan panen yang terdiri dari: (1) menyiapkan peralatan panen
seperti sampan, karung, keranjang, jaring penampung. (2) panen tepat
waktu setelah 45 hari, (3) melepas rumput laut dari tali ris dengan
benar, dan (4) menjaga rumput laut tetap bersih sampai di tempat
penjemuran.

(5)

Kemampuan penanganan pascapanen seperti: (1) menjemur dengan
para-para, memisahkan rumput laut kering dengan yang basah dan
trampil memperkirakan kadar air secara manual, (2) menyediakan
produk baku dengan kualitas standar, (3) trampil menggunakan alat
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press, tehnik kemasan dan menyimpan stock, dan (4) mengolah rumput
laut menjadi dodol, kue, manisan secara sederhana (skala rumah
tangga).
(6)

Kemampuan merencanakan usaha yang terdiri dari: (1) kemampuan
menghubungkan kebutuhan dan kenyataan untuk menentukan target
atau tujuan, (2) kemampuan mengenali apa yang penting dan mendesak,
(3) kemampuan merumuskan rangkaian tindakan, dan (4) kemampuan
menguasai kalkulasi keuangan dan analisis usaha.

(7)

Kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil usaha seperti
kegiatan: (1) kemampuan membagi pekerjaan dan tanggung jawab,
(2) kemampuan menentukan prosedur kerja dan menjaga komitmen,
(3) kemampuan mengusai informasi dan membuat profil pasar, dan
(4) kemampuan menjual produk pada pasar berbeda dengan harga
menguntungkan.

(8)

Kemampuan mengambil keputusan, bertindak kreatif dan menanggung
resiko: (1) sikap percaya diri, yakin dan optimis pada saat mengambil
keputusan dan menanggung resiko, (2) sikap konsisten, belajar dari
pengalaman/kesalahan dan mengenal dukungan dan hambatan dalam
memecahkan masalah, (3) kemampuan mengklarifikasi resiko-resiko
dan dampaknya serta membangkitkan ide-ide, solusi untuk berbagai
problem dengan banyak pilihan; dan (4) kemampuan memegang nilai
diri, dorongan hati, teguh, bertindak tegas, imajinatif, serta menentang
kebiasaan yang menghambat perubahan.
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(9)

Kemampuan berkomunikasi dan memotivasi: (1) memahami dan
mendengarkan orang lain, (2) kemampuan menjelaskan, memberi
inspirasi,

berterima

kasih

dan

toleran

terhadap

orang

(3) kemampuan mendorong, membantu orang lain untuk
mencapai

tujuan,

dan

(4)

kemampuan

lain,

maju dan

mendisiplinkan

diri,

menyampaikan tantangan untuk memotivasi orang lain.
(10) Kemampuan pengawasan, evaluasi dan pengendalian: (1) kemampuan
mengawasi

pelaksanaan

rencana

sesuai

target

atau

tujuan,

(2) kemampuan menilai kelemahan dan keberhasilan yang dicapai,
(3) kemampuan membandingkan target/tujuan dengan hasil yang
dicapai, (4) kemampuan memberi umpan balik dan melakukan
penyesuaian pada jalur yang benar. Pengukuran bidang kompetensi
pembudidaya dinyatakan dalam skor. Untuk kompetensi yang dikuasai
atau dimiliki petani diklasifikasikan: (1) sangat tidak mampu, (2) kurang
mampu, (3) sedang saja, (4) agak mampu, dan (5) sangat mampu.
(III)

Produksi rumput laut (Y2) adalah jumlah produksi rumput laut yang

dihasilkan dalam satu kali panen per satuan luas tanam/budidaya (m2)
dinyatakan dalam jumlah (kg). Hasil pengukuran dikategorikan dalam: (1)
produksi rendah (<500 kg), (2) sedang (550 kg –1 500 kg), dan (3) tinggi
(>2 000 kg ).
(IV)

Pendapatan usaha rumput laut (Y3) adalah penerimaan yang diperoleh

pembudidaya dari hasil penjualan rumput laut yang diproduksi untuk
setiap satu kali panen dalam satuan rupiah (Rp). Hasil pengukuran dalam
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kategori: (1) rendah (<Rp. 4.600.000), (2) sedang (Rp. 4.700.000-Rp.
10.300.000), dan (3) tinggi (>Rp. 10 400.000).

Instrumentasi
Instrumen atau alat ukur yang dipakai pada pengumpulan data primer
adalah kuesioner yang berisi butir-butir pertanyaan yang berhubungan dengan
peubah-peubah

yang diperlukan dan dikaji pada penelitian. Peubah-peubah

tersebut adalah karakteristik dan kompetensi pembudidaya yang terdiri dari
kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Data primer diperlukan untuk
mendapatkan keterangan yang lebih akurat mengenai karakteristik dan
kompetensi mereka pada budidaya rumput laut.

Validitas Instrumen

Guna menghindari kesalahan pengukuran pada intrumen dipergunakan uji
validitas isi dan validitas konstruk dari semua alat ukur yang digunakan. Hal-hal
yang perlu diuji adalah bahannya, topik-topiknya dan terutama substansinya.
Apakah alat ukur yang digunakan (isi dan substansinya) cukup representatif
digunakan untuk mengukur sifat-sifat realitas yang ada di lapangan (Nazir, 1988).
Pengujian ini dilakukan dengan berkonsultasi kepada ahli dalam bidang
wirausaha serta ahli dalam bidang budidaya dan usaha rumput laut. Setiap item
pertanyaan dikaji isi dan substansinya dan disesuaikan dengan tuntutan teori dan
realitas, selanjutnya item pada alat ukur cukup representif atau tidak dan item
tersebut dapat dianggap cukup mewakili cakupan realitas yang terjadi. Komponen
yang membentuk konsep pada penelitian ini terdiri dari dimensi apa saja. Apa
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landasan teorinya. Bukti empiris apa yang memperlihatkan keterkaitan komponen
dan dimensi-dimensi tersebut.
Langkah yang dilakukan dalam menguji validitas instrumen dalam
penelitian ini adalah:
(1) Melakukan konsultasi dengan para ahli tentang rumput laut yakni ahli yang
menguasai bidang budidaya dan yang menguasai bidang penanganan
pascapanen.
(2) Penjurian pakar yang memiliki keahlian pada budidaya (produksi) rumput laut
sejumlah tiga orang dan ahli manajemen kewirausahaan atau agribisnis,
dua orang. Pada saat melakukan penjurian para ahli tersebut memberi
penilaian terhadap kisi-kisi pertanyaan penelitian.
(3) Melakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai hasil penjurian pada
panel pakar.
(4) Berdasarkan hasil penilaian ahli tersebut disusun daftar pertanyaan (alat ukur)
guna mengukur kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dari
pembudidaya rumput laut.

Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrumen melihat sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur
dapat dipercaya atau dapat diandalkan guna mengumpulkan data. Sehingga bila
suatu saat alat ukur tersebut dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama
dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut
dapat dikatakan reliabel. Makin kecil kesalahan pengukuran, makin reliabel alat
pengukur tersebut. Besar kecil kesalahan pengukuran dapat diketahui antara lain
dari indeks korelasi hasil pegukuran pertama dan kedua. Bila angka korelasi (r)
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dikuadratkan, hasil kuadrat ini disebut “koefisien determinasi” (coefficient of
determination), yang merupakan petunjuk besarnya hasil pengukuran yang

sebenarnya. Makin tinggi angka korelasi, makin rendah kesalahan pengukuran
(Ancok, 1989: 143-144).
Instrumen penelitian ini diuji coba pada 25 responden di Dusun Punaga
Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.
Reliabilitas instrument menggunakan rumus Cronbach (Cronbach Alpha). Hasil
uji reliabilitas tersebut terhadap instrumen kompetensi pembudidaya rumput laut
menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk 72 item yang diuji adalah r =
0,928, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen cukup valid dan reliabel untuk
digunakan sebagai alat ukur.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara (1) pengisian kuesioner yang
telah dipersiapkan langsung 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) Diskusi kelompok terarah digunakan pada saat awal ketika
memahami keadaan umum lokasi penelitian dan pada saat melakukan cross check
terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya pada responden dan dilakukan
secara acak Data sekunder diperoleh dari kantor pemerintah dan instansi terkait.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Nopember
2006. Guna memudahkan pelaksanaan pengumpulan data peneliti dibantu oleh
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tujuh orang enumerator setempat yang sebelumnya dilatih atau diberi pemahaman
tentang instrumen yang digunakan dalam penelitian.

Analisis Data

Analisis data dilakukan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
Uji statistik yang digunakan setelah tabulasi, untuk melihat hubungan

pada

masing-masing peubah bebas dengan peubah terikat. Untuk menguji hubungan
tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi.
Analisis data digunakan:
(1) Uji korelasi dilakukan dengan menilai koefisien Konkordansi Kendall: W
(Siegel, 1994:285), dengan rumus:
W=

s

1 2
12 k

(N

2

−N

)

Keterangan :
W = koefisien korelasi konkordansi Kendal
S = jumlah kuadrat deviasi observasi dari mean (rata-rata)
K = banyak himpunan ranking penjenjangan
N = banyaknya obyek individu yang diberi ranking

(2) Uji t,
(3) Analisis jalur (Path Analysis),
(3) Analisis Distribusi Frekuensi.
Untuk menyeragamkan skala data guna melakukan analisis dengan
statistika infrensial dilakukan konversi dengan menggunakan rumus:
Jumlah skor yang dicapai – Jumlah skor minimum
= --------------------------------------------------------------------X100%
Jumlah skor maksimum – Jumlah skor minimum
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan peralatan aplikasi
statistik SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Distribusi Pembudidaya Rumput Laut (Eucheuma spp)
pada Sejumlah Karakteristik yang Diamati
Distribusi pembudidaya rumput laut (Eucheuma spp) pada sejumlah
karakteristik yang diamati pada penelitian ini adalah berdasarkan: (1) Umur, (2)
Pendidikan Formal, (3) Tanggungan Keluarga, (4) Pendapatan Keluarga, (5)
Pelatihan, (6) Pengalaman Usaha, (7) Interaksi dengan Penyuluh, (8) Motivasi
Berusaha, (9) Pemanfaatan Media Informasi, (10) Luas Lahan Budidaya, (11)
Modal Usaha dan (12) Modal Sosial.
Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Umur
Umur yakni usia pembudidaya yang terlibat pada unit usaha rumput laut
yang dihitung sejak lahir sampai saat menjadi responden. Umur dikategorikan: (1)
muda <32 tahun, (2) sedang (34 tahun-44 tahun), dan (3) tua (>45 tahun). Hasil
Penelitian tentang pembudidaya berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Distribusi Pembudidaya Rumput Laut Berdasarkan Umur

Kategori
Muda
(<32)
Sedang
(33-44)
Tua
(>45)
Total

n

%

94

33,57

98

35,00

88

31,43

280

100

78

79

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 280 orang pembudidaya rumput laut
berdasarkan umur yang terlibat sebagai responden dalam penelitian ini, memberi
informasi kurang dari sepertiga berumur muda, sekitar sepertiga berumur sedang
dan lebih dari sepertiga berumur tua. Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa
mayoritas (68,57 %) pembudidaya rumput laut pada penelitian ini berumur kurang
dari 45 tahun
Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Pendidikan Formal
Pendidikan formal adalah lama tahun yang ditempuh pembudidaya dalam
mengikuti sekolah formal yang berdasarkan jenjang sekolah dasar sampai
perguruan tinggi. Hasil pengukuran dikategorikan menjadi: (1) rendah, (2) sedang,
dan (3) tinggi. Pendidikan formal rendah adalah pembudidaya yang tidak sekolah
(< dua tahun) atau setara dengan kelas dua SD. Pendidikan formal sedang
berkisar tiga tahun sampai dengan tahun ke sembilan atau setara dengan kelas
tiga SMP. Pendidikan formal tinggi yakni > sepuluh tahun. Hasil penelitian
mengenai pendidikan formal pembudidaya rumput laut tersebut dapat dilihat pada
Tabel 6.
Tabel 6. Distribusi Pembudidaya Rumput Laut Berdasarkan Pendidikan Formal

Kategori
Rendah
(<2 tahun )
Sedang
(3-9 tahun)
Tinggi
(>10 tahun)
Total

n

%

152

54,29

97

34,64

31

11,07

280

100
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Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 280 responden, lebih dari setengah
berpendidikan rendah, kurang dari sepertiga di antara mereka berpendidikan
sedang, sedangkan kurang

dari seperdelapan berpendidikan formal rendah.

Dengan demikian Tabel 6 tersebut menjelaskan bahwa mayoritas atau sebahagian
besar pembudidaya rumput laut pada penelitian ini berpendidikan formal kurang
dari 9 tahun.

Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Tanggungan Keluarga
Tanggungan keluarga adalah

anggota keluarga yang ditanggung

sebahagian atau keseluruhannya oleh responden. Pada penelitian ini tanggungan
keluarga diklasifikasikan dalam tiga kategori antara lain: (1) tanggungan sedikit
(< dua orang), (2) tanggungan keluarga sedang (tiga orang), dan (3) tanggungan
keluarga besar (> empat orang).

Pada penelitian ini distribusi pembudidaya

berdasarkan tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Distribusi Pembudidaya Rumput Laut Berdasarkan Tanggungan
Keluarga

Kategori
Kecil
(1-2 orang )
Sedang
(3 orang )
Besar
(>4 orang )
Total

n

%

105

37, 50

132

47, 14

43

15, 36

280

100

Sumber: Data Primer 2006

Tabel 7 menjelaskan bahwa dari 280 pembudidaya rumput laut perairan
yang diteliti lebih dari sepertiga memiliki tanggungan keluarga kecil, hampir
setengah dengan tanggungan keluarga sedang dan kurang dari dari seperenam dari
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jumlah tersebut memiliki tanggungan keluarga besar. Kesimpulannya bahwa
moyoritas atau sebagian besar pembudidaya rumput laut memiliki tanggungan
keluarga kurang dari empat orang per rumah tangga.

Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Pendapatan Keluarga
Pendapatan keluarga adalah nilai rupiah yang diterima pembudidaya
responden dihitung dari besarnya tingkat anggaran pengeluargan (konsumsi)
setiap bulan dalam membiayai rumah tangganya yang bersumber dari usaha
taninya. Pengukuran diklasifikasikan dalam kategori: (1) rendah, (2) sedang, dan
(3) tinggi. Pendapatan keluarga rendah adalah pendapatan <Rp. 391.000,pendapatan keluarga yang dikategorikan sedang antara Rp. 393.000 sampai
dengan Rp. 693.000 dan pendapatan keluarga yang dikategorikan tinggi >Rp.
693.000. Distribusi pembudidaya rumput laut berdasarkan pendapatan disajikan
pada Tabel 8.
Tabel 8. Distribusi Pembudidaya berdasarkan Pendapatan Keluarga

Kategori
Rendah/sedikit
(<391 000)
Sedang
(Rp 393 000-Rp 693 000)
Lebih besar
(>Rp 693 000)

Total

n

%

94

33,57

92

32,86

94

33,57

280

100

Dalam Tabel 8 disajikan bahwa dari 280 pembudidaya rumput laut dalam
penelitian ini lebih dari sepertiga dari jumlah tersebut dikategorikan
berpendapatan rendah atau sedikit, kurang dari sepertiga berpendapatan sedang
dan lebih dari sepertiga lagi berpendapatan keluarga lebih besar. Penelitian ini
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menunjukkan bahwa mayoritas pembudidaya tersebut berpendapatan kurang dari
Rp. 693 000 per bulan.
Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Pendidikan Nonformal
(Pelatihan)
Pendidikan nonformal (pelatihan) adalah pendidikan atau proses belajar
terencana yang pernah diiukuti oleh pembudidaya di luar sekolah formal. Pada
penelitian ini pendidikan nonformal atau pelatihan diklasifikasikan: (1) tidak
pernah, dan (2) pernah. Data menunjukkan 97,1 persen

pembudidaya tidak

pernah mengikuti pendidikan nonformal atau pelatihan, hanya ada delapan orang
atau 2,9% dari 280 pembudidaya yang pernah mengikuti pendidikan nonformal
atau pelatihan. Dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar pembudidaya tidak
pernah mengikuti pendidikan nonformal atau pelatihan.
Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Pengalaman Usaha
Pengalaman usaha yakni jumlah tahun berupa pengalaman yang dilalui
pembudidaya sebagai bagian dari proses belajar dalam kegiatan budidaya,
produksi dan seluk beluk usaha dan pemasaran rumput laut dalam rangka
memperoleh penghasilan. Hasil pengukuran diklasifikasikan dalam kategori: (1)
pengalaman baru, (2) pengalaman sedang dan (3) pengalaman lama.
Pengalaman usaha tani yang dikategorikan baru adalah jumlah tahun yang
dilewati pembudidaya dalam membudidayakan rumput laut dengan kisaran <
enam tahun, pengalaman usaha sedang berkisar antara tujuh sampai sembilan
tahun dan pengalaman usaha lama > sepuluh tahun. Distribusi pembudidaya
berdasarkan pengalaman usaha dapat dilihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Distribusi Pembudidaya berdasarkan Pengalaman Usaha

Kategori
Baru
(<6 tahun )
Sedang
(7-9 tahun)
Lama
(>10 tahun)
Total

n

%

97

34,64

150

53,57

33

11,79

280

100

Dalam Tabel 9 disajikan bahwa dari 280 pembudidaya rumput laut yang
terlibat sebagai respoden pada penenelitian ini, lebih dari sepertiga dari
pembudidaya memiliki pengalaman usaha yang relatif baru, lebih dari sepertiga di
antaranya memiliki pengalaman usaha tani sedang dan kurang dari sepertiga
memiliki pengalaman usaha cukup lama. Tabel 10 menunjukkan bahwa pada
penelitian ini mayoritas pembudidaya memiliki pengalaman usaha tani kurang
dari sembilan tahun.
Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Interaksi dengan
Penyuluh
Interaksi dengan penyuluh adalah intensitas kontak dan komunikasi antar
pembudidaya rumput laut dengan penyuluh sehubungan dengan usahanya di
bidang rumput laut. Pada penelitian ini
diklasifikasikan

dalam

dua kategori

interaksi dengan penyuluh

(1) tidak pernah (2) pernah. Data

menunjukkan hampir sembilan persepuluh atau 92,5 persen pembudidaya tidak
berinteraksi dengan penyuluh. Hanya sekitar sepersepuluh atau 7,5% saja yang
pernah berinteraksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembudidaya
rumput laut sebagian besar tidak pernah berinteraksi dengan dengan penyuluh.
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Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Motivasi Usaha
Motivasi usaha yakni dorongan yang timbul dalam diri pembudidaya guna
meningkatkan usahanya dalam budidaya dan pemasaran rumput laut. Pengukuran
diklasifikasikan dengan kategori: (1) rendah dengan skor 3 sampai dengan skor 5,
(2) sedang motivasi berusaha sedang dengan skor 6, dan (3) tinggi dengan skor 7
sampai 9. Distribusi pembudidaya berdasarkan motivasi usaha dapat dilihat pada
Tabel 10.
Tabel 10. Distribusi Pembudidaya Berdasarkan Motivasi Usaha

Kategori
Rendah
(<5)
Sedang
(6)
Tinggi
(>7)
Total

n

%

75

26,79

128

45,71

77

27,50

280

100

Pada Tabel 10 tersebut disajikan dari 280 pembudidaya rumput laut yang
terlibat sebagai responden dalam penelitian ini lebih dari seperempat
dikategorikan

memiliki motivasi rendah, kurang dari seperdua dari jumlah

responden pembudidaya memiliki

motivasi sedang sedangkan lebih dari

seperempat bermotivasi tinggi. Tabel 12 menunjukkan bahwa pada penelitian ini
mayoritas pembudidaya rumput laut memiliki motivasi usaha sedang.
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Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Pemanfaatan Media
Informasi
Pemanfaatan media yakni media yang dimafaatkan oleh pembudidaya
rumput laut untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini pemanfaatan media
diklasifikasikan dalam tiga kategori yakni: (1) rendah, (2) sedang, dan (3) tinggi.
Pemanfaatan media dengan kategori rendah adalah pemanfaatan dengan
skor <2, Pemanfaatan media dengan kategori sedang yakni dengan skor 2,5
sampai 3 dan kategori tigggi dengan skor >4.
Distribusi pembudidaya berdasarkan pemanfaatan media informasi dapat
dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Distribusi Pembudidaya berdasarkan Pemanfaatan Media Informasi

Kategori

n

%

Rendah
(<2)
Sedang
(2,5-3)
Tinggi
(>4)
Total

101

36,07

99

35,36

80

28,57

280

100

Tabel 11 menjelaskan bahwa dari 280 pembudidaya yang terlibat sebagai
responden kurang dari setengah memanfaatkan media informasi dengan kategori
rendah, lebih dari sepertiga memanfaatkan media dengan kategori sedang dan
lebih dari seperempat sisanya memanfaatkan media dengan kategori tinggi.
Dengan demikian, Tabel 13 menunjukkan pemanfaatan media di tingkat
pembudidaya diklasifikasikan rendah atau dengan skor < 3.
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Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Luas Lahan Budidaya
Luas Lahan Budidaya adalah luas lahan (perairan) yang dimanfaatkan
pembudidaya untuk membudidayakan rumput laut per (m2). Luas lahan budidaya
pada penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga kategori antara lain: (1) sempit,
(2) sedang dan (3) luas. Luas lahan yang dikategorikan rendah adalah < 2.500 m2,
modal usaha yang dikategorikan sedang adalah antara 2.700 m2 sampai dengan
7.500 m2 dan luas lahan yang dikategorikan lebih luas adalah >7.530 m2.
Distribusi pembudidaya berdasarkan luas lahan budidaya dapat dilihat pada Tabel
12.
Tabel 12. Distribusi Pembudidaya Berdasarkan Luas Lahan Budidaya

Kategori
Sempit
(<2500 m2)
Sedang
(2700 m2-7500 m2)
Luas
(>7530 m2)
Total

n

%

110

39,29

112

40,00

58

20,71

280

100

Tabel 12 menjelaskan bahwa dari 280 pembudidaya yang menjadi
responden lebih dari sepertiga memiliki luas lahan budidaya dengan katagoi
rendah, kurang dari setengah memilikil luas lahan budidaya dengan kategori
sedang, dan sisanya sekitar seperlima dari responden tesebut diklasifikasikan
memiliki luas lahan budidaya dengan kategori luas. Tabel 12 menunjukkan
umumnya pembudidaya rumput laut pada penelitian ini memiliki luas lahan
budidaya kurang dari 7.500 m.2
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Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Modal Usaha
Modal usaha adalah modal yang digunakan pembudidaya responden dalam
penanganan usaha rumput laut. Pada penelitian ini modal usaha diklasifikasikan
dalam tiga kategori antara lain: (1) rendah, (2) sedang, dan (3) lebih besar.
Modal usaha yang dikategorikan kecil <Rp. 1.150.000, modal usaha
dengan kategori sedang sekitar Rp. 1.160.000 sampai dengan Rp. 2.520.000, dan
modal usaha dengan kategori lebih besar/banyak berkisar >Rp. 2.541.000.
Distribusi pembudidaya berdasarkan modal usaha dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13 Distribusi Pembudidaya Berdasarkan Modal Usaha

Kategori
Kecil
(<Rp 1.150.000)
Sedang
(Rp 1.160.000 - Rp 2.520.000)
Besar/Banyak
(>Rp 2.521.000)

Total

n

%

110

39,29

112

40,00

58

20,71

280

100

Tabel 13 menjelaskan bahwa dari 280 pembudidaya rumput laut yang
menjadi responden lebih dari seperempat bermodal usaha sedikit/rendah, lebih
dari sepertiga memiliki modal usaha sedang dan selanjutnya sekitar sepertiga lagi
memiliki modal usaha dengan kategori lebih banyak. Kesimpulannya bahwa
penggunaan modal pada pembudidaya rumput laut pada tiga daerah di Sulawesi
Selatan umumnya berkisar Rp 1.160.000 - Rp 2.520.000.
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Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Modal Sosial
Modal sosial adalah kepercayaan, penghargaan dan pengakuan pihak lain
terhadap sifat-sifat yang dimiliki pembudidaya. Modal sosial diklasifikasikan
dalam tiga kategori yakni: (1) rendah, (2) sedang, dan (3) tinggi. Distribusi
pembudidaya berdasarkan modal sosial seperti pada Tabel 14.
Tabel 14 Distribusi Pembudidaya Rumput Laut Berdasarkan Modal Sosial

Kategori
Rendah
( <4)
Sedang
(5-7)
Tinggi
(>8)
Total

n

%

92

32,9

81

28,9

107

38,2

280

100

Tabel 14 menyajikan sekitar sepertiga pembudidaya rumput laut memiliki
modal sosial yang rendah, kurang dari sepertiga diklasifikasikan sedang,
sedangkan kurang dari seperdua jumlah tersebut memiliki modal sosial tinggi.
Kesimpulannya bahwa pembudidaya rumput laut sebagian besar memiliki modal
sosial yang tinggi.

Distribusi Pembudidaya Rumput Laut Berdasarkan
Produksi dan Pendapatan

Distribusi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan Produksi.
Produksi rumput laut adalah jumlah yang dihasilkan dari budidaya rumput
laut dalam satu kali panen per satuan luas tanam atau tebar pada satu siklus
budidaya, yang dinyatakan dalam jumlah kg. Dalam setiap satu kali tanam atau
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tebar pembudidaya menggunakan bibit yang digantung pada setiap bentangan tali
ris. Panjang setiap bentangan

sekitar 30 meter. Jumlah bibit per bentangan

berkisar delapan kg–14 kg basah. Umumnya pembudidaya tidak membeli bibit
dari pembudidaya lain dan seringkali menggunakan bibit yang diperoleh dari hasil
panen sebelumnya. Jika pembibitan dilakukan dalam waktu 20 hari maka pada
setiap bentangan dapat diperoleh bibit sejumlah sembilan bentangan yang siap
ditanam atau ditebar. Setiap bentangan, bibit rumput laut yang ditebar atau
ditanam akan menghasilkan 35 sampai 40 kg basah atau empat sampai lima kg
rumput laut kering, tergantung pada umur panen.
Jika umur panen dilakukan 45 hari (umur optimal) maka rumput laut
perbentangan dapat mencapai lima sampai enam kg kering terutama untuk jenis
Eucheuma Cottonii, di samping itu rumput laut tersebut memiliki kandungan
karaginan yang lebih baik, dibandingkan dengan rumput laut hasil panen yang
belum cukup umur.
Pembudidaya yang lebih maju melakukan sortir terlebih dahulu setelah
melakukan penjemuran, dengan memisahkan rumput laut basah dan rumput laut
kering atau layak untuk dipasarkan. Pembudidaya menyimpan rumput laut hasil
penyortiran dengan menggunakan karung, dan kebanyakan mereka belum
mengenal teknik kemasan dan pres.
Produksi rumput laut pada penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga
kategori yakni: (1) rendah (<500 kg), (2) sedang (550 kg-1.500 kg), dan (3)
tinggi (>2.000 kg). Distribusi pembudidaya berdasarkan produksi rumput laut
seperti pada Tabel 15.
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Tabel 15. Distribusi Pembudidaya Berdasarkan Produksi Rumput laut

Kategori
Rendah
(<500 kg)
Sedang
(550 kg – 1 500 kg)
Tinggi
(>2 000 kg )
Total

n

%

110

39,3

89

31,8

81

28,9

280

100

Tabel 15 tersebut menjelaskan sekitar

lebih dari sepertiga jumlah

pembudidaya rumput laut memiliki tingkat produksi rendah, kurang dari sepertiga
dengan produksi sedang dan lebih dari seperempat berproduksi tinggi. Penelitian
ini menunjukkan umumnya pembudidaya memiliki produksi kurang dari 1.500 kg
untuk setiap kali panen.
Distribusi Pembudidaya Berdasarkan
Pendapatan Usahatani Rumput laut
Pendapatan usahatani rumput laut adalah penerimaan yang diperoleh
pembudidaya dari hasil penjualan rumput laut yang diproduksi untuk setiap satu
kali panen dalam satuan rupiah. Harga jual rumput laut di tingkat pembudidaya
berkisar Rp. 1.200–Rp 1.300 untuk jenis Eucheuma spinosum dan Rp 3.500–Rp
4.200 untuk jenis Eucheuma Cotonii.
Untuk satu kali musim tanam pembudidaya memperoleh marjin usahatani
sekitar Rp. 200–Rp. 500 per kg di luar biaya tetap atau investasi, tergantung pada
harga jual. Biaya tersebut dikeluarkan dari pemasangan bibit pada tali ris yakni
Rp. 1.000 per bentangan, biaya transpor dan biaya lain. Biaya tersebut umumnya
tidak dikeluarkan oleh pembudidaya kecil karena aktivitas yang berkaitan dengan
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bibit, transpor dan biaya lain dilakukan sendiri, kecuali untuk pembayaran cicilan
investasi.
Biaya tetap atau investasi yang dikeluarkan berupa pembelian tali plastik
dalam beberapa ukuran, bambu, kayu patok, linggis, pisau, kapak, gergaji, jaring,
waring, bahan pembuatan jangkar dan plampung. Biaya tetap atau investasi
tersebut diperoleh pembudidaya baik dari modal sendiri maupun dari pinjaman.
Modal sendiri hanya dimiliki oleh pembudidaya yang sebelumnya menjadi
juragan atau punggawa pada usaha lain. Kebiasaan umum yang dialami
pembudidaya adalah meminjam modal melalui juragan atau penggawa dengan
syarat pada setiap panen pembudidaya berkewajiban menjual hasil produksinya
kepada juragan atau punggawa tersebut. Distribusi pembudidaya berdasarkan
pendapatan (penerimaan kotor) dari rumput laut seperti pada Tabel 16.

Tabel 16 Distribusi Pembudidaya Berdasarkan Pendapatan (Penerimaan)
Kotor dari Usahatani Rumput Laut
Kategori

n

%

Rendah
(<Rp. 4.600.000)
Sedang
(Rp. 4.700.000- Rp. 10.300.000)
Tinggi
(>Rp. 10 400.000)

94

33,6

93

33,2

93

33,2

280

100

Total

Tabel 16 tersebut menunjukkan lebih sepertiga pembudidaya rumput laut
dengan pendapatan rendah sepertiga dengan pendapatan sedang dan sepertiga
dengan pendapatan tinggi. Kesimpulannya, mayoritas pembudidaya memiliki
pendapatan (penerimaan) kotor dari usaha rumput laut, kurang dari Rp.10.300.000
sebelum dikurangi biaya produksi.
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Deskripsi Beberapa Karakteristik Tambahan dari
Pembudidaya Rumput Laut

Pekerjaan Tambahan, Sumber
Pendapatan dan Status
Lahan
Pekerjaan tambahan, sumber pendapatan dan status lahan pada
pembudidaya rumput laut dapat di lihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Pekerjaan Tambahan, Sumber Pendapatan dan Status Lahan

No
Karakteristik tambahan
1. Pekerjaan Tambahan

2.

Sumber Penghasilan Utama

3.

Status Lokasi

Uraian
Nelayan
Buruh /pembudidaya
Pedagang /jualan
Tukang becak
Sopir
Lain-lain
Dari rumput laut
Campuran
Menangkap ikan
Pedagang/ jualan
Sewa
Milik sendiri
Bagi hasil
Lain-lain

Jumlah

%

79
111
22
12
7
49
168
84
23
5
15
249
13
3

28,21
39,64
7,86
2,5
4,29
17,5
60
30
8,21
1,79
5,4
88.9
4,6
1,07

Tabel 17 menguraikan bahwa umumnya pekerjaan lain dari pembudidaya
rumput laut adalah sebagai nelayan dan petani campuran sekitar 67,85%, sisanya
adalah memiliki pekerjaan tambahan sebagai pedagang, sopir dan tukang becak.
Sehubungan dengan hal tersebut sumber penghasilan utama responden
60% berasal dari berusahatani rumput laut, 40% sisanya dari pertanian campuran,
menangkap ikan dan jualan. Status lahan yang digunakan responden dalam
membudidayakan rumput laut moyoritas milik sendiri (88,9%), sisanya adalah
disewa dan bagi hasil.
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Sumber Informasi, Keseringan Berdiskusi
dan Dorongan Berusaha Pembudidaya
Rumput Laut
Guna melancarkan aktivitas usaha di bidang rumput laut pembudidaya
memerlukan informasi dan dorongan. Adapun sumber informasi, keseringan
berdiskusi dan dorongan berusaha pembudidaya rumput laut dapat dilihat pada
Tabel 18.
Tabel 18. Sumber Informasi dan Dorongan Berusaha Rumput Laut

No

Karakteristik Tambahan

1.

Sumber informasi ttg rumput laut

2.

Sumber informasi harga pasar

3.

Mendiskusikan rumput laut
dengan orang lain

4.

Pendorong dalam berusaha rumput
laut

Uraian
Dari buku
Tetangga
Teman kerabat
Pelatihan
Lain-lain
Media masa
Pabrik
Ekspotir
Pedagang pengumpul
Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering
Kebutuhan pokok
Ingin tahu seluk beluk
rumput laut
Meningkatkan
Pendapatan
Harga terjamin
Lain-lain

Juml
ah

%

0
174
94
6
6
2
2
7
269
62
153
65
170

0
62,1
33,5
2,14
2,14
0,7
0,7
2,5
96,07
22,14
54,6
23,21
60,7

2

0,7

99

35,4

8
1

2,8
0,4

Tabel 18 menguraikan bahwa informasi tentang rumput laut umumnya
bersumber dari tetangga 62,10%, dari keluarga atau kerabat 33,50%, sedangkan
dari pelatihan hanya 2,14%. Selanjutnya sembilan puluh tujuh persen
pembudidaya memperoleh

informasi tentang harga pasar dari pedagang

pengumpul, sedangkan pendorong utama dalam berusahatani rumput laut adalah
karena kebutuhan pokok dan peningkatan pendapatan 96,11%.
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Keadaan Produk Rumput Laut
yang Dijual Pembudidaya
Keadaan produk rumput laut yang dijual pembudidaya dapat dilihat pada
Tabel 19.

Tabel 19. Keadaan Produk Rumput Laut yang Dijual Pembudidaya

No

Karakteristik Tambahan

1.

Kapan produk dijual

2.

Kondisi kadar air

3.

Penilaian pembeli terhadap
produk

Uraian
Setengah kering
Kering
Sangat kering
Campur
Kadar air kering
Kadar air kering kawat
Sangat memuaskan
Memuaskan
Kurang memuaskan

Jumlah
38
232
10
240
10
24
36
210
54

%
13,57
82,85
3,57
85,71
3,57
8,57
12,85
75
19.28

Tabel 19 menguraikan bahwa sekitar 82,85% pembudidaya mengakui,
produk yang dijual dalam kondisi kering, walaupun 85,71% pembudidaya
mengakui kadar air rumput laut yang dijual belum memenuhi standar, tetapi 75%
pembudidaya menyatakan produk yang dijual dinilai oleh pembeli dengan
penilaian memuaskan.

Inisiatif Kerjasama, Jaringan dan
Kepercayaan pada Pembudidaya
Inisiatif kerjasama, jaringan dan kepercayaan pada pembudidaya dapat
dilihat pada

Tabel 20.

Tabel 20 menguraikan bahwa pembudidaya dalam

penanganan usaha rumput laut tidak terlepas dari jaringan dan kerjasama. Sekitar
62,10% pembudidaya berupaya membangun jaringan dalam usahanya.
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Tabel 20. Inisiatif, Kerjasama, Jaringan dan Kepercayaan pada Pembudidaya

No
1.

Karakteristik Tambahan
Keseringan membangun jaringan

2.

Inisiatif kerjasama

3.

4.

Mempercayai orang lain dengan
minta bantuan
Dipercayai orang lain

Uraian
Tidak pernah
Kadang-kadang
Selalu
Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering /sering
sekali
Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering /sering
sekali
Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering /sering
sekali

Jumlah

%

106
88
86
45
13

37,8
31,48
30,71
16,07
4,64

138

49,28

24
123

8,57
43,92

133

47,5

76
133

27,14
47,5

71

25,35

Umumnya mereka atau 93,90% mengakui selalu berinisiatif membangun
kerjasama di antara sesama pembudidaya baik dengan saling meminta bantuan
atau menerima dan memelihara kepercayaan dari pembudidaya lain, 72,85%
pembudidaya menyatakan kadang-kadang atau sering diberi kepercayaan oleh
pembudidaya lain.

Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut
Kompetensi adalah karakteristik mendalam atau perilaku terukur yang dimiliki
seseorang berupa tindakan cerdas, bertanggung jawab pada bidang tugasnya dan
dengan tindakan tersebut ia dianggap mampu oleh masyarakat lain. Kesepuluh
bidang kompetensi pembudidaya tersebut adalah: (1) Memilih dan menyediakan
lokasi, (2) Pembibitan dan penanaman, (3) Pemeliharaan, (4) Panen, (5)
Penanganan pascapanen (6) Merencanakan usaha (7) Mengorganisasi dan
memasarkan hasil, (8) Mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak
kreatif; (9) Berkomunikasi dan memotivasi, dan (10) Mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
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Hasil penelitian mengenai urutan bidang kompetensi yang dimiliki
(dikuasai) pembudidaya rumput laut berdasarkan urutan penjenjangannya seperti
terdapat pada Tabel 21.
Tabel 21. Kompetensi yang Dimiliki (Dikuasai) Pembudidaya Rumput Laut

No Bidang kompetensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Panen
Pembibitan dan penanaman
Komunikasi dan memotivasi
Memilih dan menyediakan lokasi
Pengorg. dan Pemasaran hasil
Merencanakan usaha
Pemeliharaan
Pengambilan keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Menangani pascapanen
Mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha
Rataan

Skor
tertimbang
(ST)
3,19
3,04
3,00
2,98
2,79
2,76
2,76
2,58
2,42
2,24
2,78

Jenjang
(JJ)
1
2
3
4
5
6,5
6,5
8
9
10

Tabel 21 menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki (dikuasai)
pembudidaya berdasarkan rentang skor pengamatan (1-5), skor tertimbang sesuai
penjenjangan adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan
penanaman, (3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, sedangkan
kompetensi yang masih kurang mendapat perhatian adalah: (1) kemampuan
memilih/menyediakan

lokasi,

(2)

kemampuan

mengorganisasikan

dan

memasarkan hasil, (3) kemampuan pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil
keputusan,

menanggung resiko

merencanakan

usaha,

(6)

dan bertindak kreatif; (5) kemampuan

kemampuan

penanganan

pascapanen,

dan

(7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha. Kemampuan
tersebut secara rata-rata berada pada tingkatan sedang, dengan nilai skor rataan
2,78. Dengan demikian kompetensi pembudidaya yang dimiliki (dikuasai)
pembudidaya, umumnya masih rendah.

97

Hubungan Karakteristik dengan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut
Dari dua belas karakteristik pembudidaya rumput laut terdapat sembilan
karakteristik pada penelitian ini yang memiliki hubungan atau kesepakatan nyata
dalam penjenjangan kompetensi pembudidaya rumput laut ialah sebagai berikut:
(1) Umur, (2) Pendidikan Formal, (3) Tanggungan Keluarga, (4) Pengalaman
usaha tani, (5) Pendapatan Keluarga, (6) Motivasi Berusaha, (7) Pemanfaatan
Media Informasi, (8) Luas Lahan Budidaya dan (9) Modal Usaha.
Hubungan Umur dan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut
Hubungan umur dan kompetensi pembudidaya dapat dilihat pada
Tabel 22.
Tabel 22. Hubungan Umur dan Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut

No

Bidang Kompetensi

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penanganan pascapanen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

Muda

Umur
Sedang

Tua

ST

JJ

ST

JJ

ST

JJ

3,21
3,07
3,06
2,96
2,85
2,83
2,77
2,63
2,43
2,24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,13
2,98
2,98
3,07
2,77
2,74
2,74
2,58
2,37
2,28

1
3.5
3.5
2
5
6.5
6.5
8
9
10

3,23
2,95
3,10
2,89
2,78
2,72
2,78
2,54
2,47
2,20

1
3
2
4
5.5
7
5.5
8
9
10

Keterangan W = 0.972 α = 0.002 Sangat nyata pada α = 0.01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

Tabel 22 menunjukkan bahwa kelompok pembudidaya rumput laut yang
berusia muda (<31 tahun), menganggap tiga bidang kompetensi pembudidaya
yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan
berkomunikasi dan memotivasi dan (3) kemampuan pembibitan dan penanaman.
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Bidang kompetensi lain yang dianggap kurang dikuasai adalah: (1) kemampuan
memilih dan menyediakan lokasi, (2) kemampuan mengorganisasi

dan

memasarkan hasil, (3) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko
dan

bertindak

kreatif;

(4)

kemampuan

pemeliharaan,

(5)

kemampuan

merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen, dan (7)
kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pembudidaya rumput laut yang berumur sedang (32 tahun44 tahun), tiga bidang kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai adalah:
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan penanaman, dan
(3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. Bidang kompetensi lain yang
kurang dikuasai ialah sebagai berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan
lokasi, (2) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (3) kemampuan
pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan
bertindak kreatif, (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Akhirnya, pada kelompok pembudidaya rumput laut yang berumur tua
(>45 tahun) menganggap tiga bidang kompetensi yang paling dikuasai adalah:
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan penanaman, dan
(3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. Bidang kompetensi lain yang
kurang dikuasai ialah: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi,
(2)

kemampuan

pemeliharaan,

(3)

kemampuan

mengorganisasikan

dan

memasarkan hasil, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko
dan bertindak kreatif, (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
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penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok umur pembudidaya rumput laut tersebut
berbeda dalam memberi urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi
pembudidaya itu, namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,972 yang
sangat nyata pada α = 0.01 menunjukkan bahwa ketiga kelompok pembudidaya
tersebut sangat sepakat dalam penjejangan kesepuluh bidang kompetensi tersebut.

Hubungan Pendidikan Formal dengan
Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut
Hubungan pendidikan formal dan kompetensi pembudidaya rumput laut
seperti dilihat pada Tabel 23.
Tabel 23. Hubungan Pendidikan Formal dan Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut

No

Bidang Kompetensi

Pendidikan Formal
Rendah
Sedang
Tinggi
ST

JJ

ST

JJ

ST

JJ

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penanganan pasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

3.24
3.12
2.94
2.91
2.80
2.79
2.72
2.53
2.45
2.14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.08
2.94
3.09
3.02
2.79
2.71
2.8
2.62
2.39
2.29

2
4
1
3
6
7
5
8
9
10

3.23
2.97
3.05
3.16
2.63
2.81
2.83
2.69
2.4
2.54

1
4
3
2
8
6
5
7
10
9

Keterangan W = 0.927 α = 0.003 Sangat nyata pada α = 0.01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

Tabel 23 menunjukkan kelompok pembudidaya rumput laut dengan
pendidikan formal rendah (< dua tahun) menganggap tiga bidang kompetensi
yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan
dan penanaman serta (3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. Bidang
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kompetensi lain yang kurang dikuasai atau dianggap kurang penting ialah sebagai
berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (2) kemampuan
mengorganisasi

dan

memasarkan

hasil,

(3)

kemampuan

pemeliharaan,

(4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif;
(5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen,
dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pembudidaya rumput laut yang berpendidikan sedang
(tiga sampai sembilan tahun) menganggap tiga bidang kompetensi yang paling
dikuasai adalah: (1) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (2) kemampuan
panen, dan (3) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi. Kemampuan yang
masih kurang dikuasai adalah: (1) kemampuan pembibitan dan penanaman,
(2) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif;
(3) kemampuan mengorganisasikan dan memasarkan hasil, (4) kemampuan
pemeliharaan, (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan
pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Kelompok pembudidaya rumput laut yang berpendidikan tinggi (>sepuluh
tahun), menganggap tiga bidang kompetensi yang paling dikuasai adalah:
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, dan
(3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. Bidang kompetensi lain yang
dianggap kurang penting di samping ketiga bidang itu, ialah: (1) kemampuan
pembibitan dan penanaman, (2) kemampuan mengambil keputusan, menanggung
resiko dan bertindak kreatif; (3) kemampuan pemeliharaan, (4) kemampuan
merencanakan usaha, (5) kemampuan mengorganisasikan dan memasarkan hasil,
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(6)

kemampuan

mengawasi,

evaluasi

dan

mengendalikan

usaha,

dan

(7) kemampuan penanganan pascapanen.
Walaupun ketiga kelompok pendidikan formal pembudidaya rumput laut
tersebut berbeda dalam memberi urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi
itu, namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,927 dengan taraf nyata α
= 0.01 menunjukkan bahwa ketiganya sepakat dalam penjejangan kesepuluh
bidang kompetensi tersebut.

Hubungan Tanggungan Keluarga dan
Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut
Hubungan tanggungan keluarga dengan kompetensi pembudidaya rumput
laut dapat dilihat pada Tabel 24.
Tabel 24. Hubungan Tanggungan Keluarga dan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut

No

Bidang Kompetensi

Tanggungan keluarga
Sedikit
Sedang
Banyak
ST

JJ

ST

JJ

ST

JJ

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penanganan pascapanen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

3,22
3,08
2,98
2,95
2,81
2,77
2,74
2,52
2,45
2,21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,16
3,02
2,99
2,98
2,79
2,81
2,75
2,62
2,42
2,22

1
2
3
4
6
5
7
8
9
10

3,19
3,01
3,08
3,02
2,81
2,60
2,85
2,62
2,36
2,35

1
4
2
3
6
8
5
7
9
10

Keterangan W = 0,949 α = 0,002 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

Uraian Tabel 24 menunjukkan kelompok pembudidaya rumput laut
dengan tanggungan keluarga rendah (< dua orang) menganggap tiga bidang
kompetensi yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan
pembibitan dan penanaman, (3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi.
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Bidang kompetensi lain yang dianggap belum penting di samping ketiga bidang
itu, ialah sebagai berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi,
(2) kemampuan mengorganisasikan dan memasarkan hasil, (3) kemampuan
pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan
bertindak kreatif; (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pembudidaya rumput laut dengan tanggungan keluarga
sedang (tiga orang) kompetensi yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan
panen, (2) kemampuan pembibitan dan penanaman, dan (3) kemampuan
berkomunikasi dan memotivasi. Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai
ialah sebagai berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (2)
kemampuan

mengorganisasi

dan

memasarkan

hasil,

(3)

kemampuan

pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan
bertindak kreatif; (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Akhirnya, kelompok pembudidaya rumput laut dengan tanggungan
keluarga banyak (> empat orang) urutan kompetensi pembudidaya yang paling
dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan
penanaman, dan (3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. Bidang
kompetensi lain yang dianggap kurang dikuasai, seperti pada penjenjangan
berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (2) kemampuan
pemeliharaan, (3) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (4)
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kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif; (5)
kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen, dan
(7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok tanggungan keluarga pembudidaya rumput
laut tersebut berbeda dalam memberi urutan prioritas kesepuluh bidang
kompetensi itu, namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,949 dengan
taraf nyata α = 0.01 menunjukkan bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut
sepakat dalam penjejangan kesepuluh bidang kompetensi tersebut.

Hubungan Pendapatan Keluarga dan
Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut
Hubungan pendapatan keluarga dengan kompetensi pembudidaya rumput
laut dapat dilihat pada Tabel 25.
Tabel 25. Hubungan Pendapatan Keluarga dan Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut

Pendapatan keluarga
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bidang Kompetensi
Panen
Komunikasi dan motivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penanganan pasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

Rendah
ST

JJ

ST

JJ

3,22
3,10
2,95
2,90
2,89
2,81
2,77
2,56
2,45
2,20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,17
3,01
2,64
3,12
3,00
2,73
2,69
2,46
2,36
2,17

1
3
7
2
4
5
6
8
9
10

Keterangan W = 0,903 α = 0,004 Sangat nyata pada α = 0,01

ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

Sedang

Lebih
banyak
ST
JJ
3,18
3,01
2,70
2,91
3,12
2,85
2,83
2,72
2,45
2,34

1
3
8
4
2
5
6
7
9
10
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Tabel 25 menunjukkan kelompok pendapatan keluarga rendah (<Rp.
391.000) menganggap tiga bidang kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai
adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan penanaman dan
(3) kemampuan pemeliharaan. Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai,
ialah sebagai berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (2)
kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (3) kemampuan mengorganisasi dan
memasarkan hasil, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko
dan bertindak kreatif; (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Kelompok pembudidaya rumput laut berpendapatan keluarga sedang (Rp.
393.000-Rp. 693.000) kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai adalah:
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, dan
(3) kemampuan pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang
dikuasai ialah: (1) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (2) kemampuan
mengorganisasi dan memasarkan hasil, (3) kemampuan mengambil keputusan,
menanggung resiko dan bertindak kreatif; (4) kemampuan pemeliharaan,
(5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen,
dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha. Kelompok
pembudidaya rumput laut dengan pendapatan keluarga tinggi atau lebih besar
(>Rp. 693.000) urutan kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai adalah:
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi dan
(3) kemampuan pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang
dikuasai, seperti berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi,
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(2) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (3) kemampuan
mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif; (4) kemampuan
merencanakan usaha, (5) kemampuan pemeliharaan, (6) kemampuan penanganan
pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok pendapatan keluarga pembudidaya rumput laut
tersebut berbeda dalam memberi urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi
itu, namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,903 dengan taraf nyata α =
0,01 menunjukkan bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut sepakat dalam
penjejangan kesepuluh bidang kompetensi tersebut.
Hubungan Pengalaman Usaha dan
Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut
Hubungan pengalaman usaha dengan kompetensi pembudidaya dapat
dilihat pada Tabel 26.
Tabel 26. Hubungan Pengalaman Usaha dan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut

Pengalaman Usaha
No

Bidang Kompetensi

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penaganan pascapanen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

Baru

Sedang

Lama

ST

JJ

ST

JJ

ST

JJ

3,12
3,07
3,00
2,97
2,90
2,85
2,81
2,63
2,46
2,28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,24
2,97
3,10
2,99
2,74
2,79
2,74
2,51
2,43
2,17

1
4
2
3
6,5
5
6,5
8
9
10

3,16
2,72
2,91
3,16
2,49
2,72
2,73
2,76
2,27
2,45

1,5
6,5
3
1,5
8
6,5
5
4
10
9

Keterangan W = 0,851 α = 0,006 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

Tabel 26 menunjukkan kelompok pembudidaya rumput laut dengan
pengalaman usaha baru (< enam tahun) menganggap tiga bidang kompetensi
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pembudidaya

yang

paling

dikuasai

adalah:

(1)

kemampuan

panen,

(2) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, dan (3) kemampuan pembibitan
dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai ialah sebagai
berikut: (1) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (2) kemampuan
pemeliharaan, (3) kemampuan mengorganisasikan dan memasarkan hasil, (4)
kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif; (5)
kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen, dan
(7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pembudidaya rumput laut dengan pengalaman usaha
sedang (tujuh sampai sembilan tahun) kompetensi pembudidaya yang paling
dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan
penanaman dan (3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. Bidang
kompetensi lain yang kurang dikuasai seperti pada penjenjangan berikut:
(1)

kemampuan

memilih

dan

menyediakan

lokasi,

(2)

kemampuan

mengorganisasikan dan memasarkan hasil, (3) kemampuan mengambil keputusan,
menanggung resiko dan bertindak kreatif; (4) kemampuan merencanakan usaha,
(5) kemampuan pemeliharaan, (6) kemampuan penanganan pascapanen, dan (7)
kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Akhirnya, kelompok pembudidaya rumput laut dengan pengalaman usaha
tinggi atau lama (> sepuluh tahun) urutan kompetensi pembudidaya yang paling
dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan
memotivasi, dan (3) kemampuan pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi
lain yang kurang dikuasai, ialah: (1) kemampuan mrencanakan usaha,
(2) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif,
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(3) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (4) kemampuan memilih
dan menyediakan lokasi, (5) kemampuan pemeliharaan, (6) kemampuan
mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha; (7) kemampuan penanganan
pascapanen.
Walaupun ketiga kelompok pengalaman usaha tersebut berbeda dalam
memberi urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi itu, namun koefisien
Konkordansi Kendall W sebesar 0,851 dengan taraf nyata α = 0.01 menunjukkan
bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut sepakat dalam penjejangan
kesepuluh bidang kompetensi tersebut.
Hubungan Motivasi Usaha dan
Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut
Hubungan motivasi usaha dengan kompetensi pembudidaya dapat dilihat
pada Tabel 27.
Tabel 27. Hubungan Motivasi Usaha dan Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut

Motivasi Usaha
No

Bidang Kompetensi

Rendah
ST
JJ

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penangananpasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

3,08
2,97
2,95
2,86
2,72
2,71
2,67
2,45
2,36
2,13

Keterangan W = 0,95 α = 0,003 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sedang
ST
JJ
3,28
3,06
2,91
3,21
2,60
2,86
2,86
2,71
2,45
2,50

1
3
4
2
8
5,5
5,5
7
9
10

Tinggi
ST
JJ
3,27
3,14
3,09
3,04
3,01
2,90
2,83
2,67
2,50
2,15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Uraian Tabel 27 menunjukkan kelompok pembudidaya rumput laut
dengan motivasi usaha baru (skor <5) menganggap tiga bidang kompetensi
pembudidaya

yang

paling

dikuasai

adalah:

(1)

kemampuan

panen,

(2) kemampuan pembibitan dan penanaman, dan (3) kemampuan memilih dan
menyediakan lokasi. Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai ialah sebagai
berikut: (1) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (2) kemampuan
pemeliharaan, (3) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (4)
kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif; (5)
kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen, dan
(7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pembudidaya rumput laut dengan motivasi usaha sedang
(skor-6) kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan
panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (3) kemampuan
pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai ialah
sebagai berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (2)
kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (3) kemampuan mengambil
keputusan,

menanggung resiko

dan bertindak kreatif; (4)

kemampuan

merencanakan usaha, (5) kemampuan pemeliharaan, (6) kemampuan penanganan
pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Akhirnya, kelompok pembudidaya rumput laut dengan motivasi usaha
tinggi (skor >7)

menganggap tiga bidang kompetensi yang paling dikuasai

adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan penanaman, dan
(3) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi. Bidang kompetensi lain yang
kurang

dikuasai,

seperti

pada

penjenjangan

berikut:

(1)

kemampuan
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berkomunikasi dan memotivasi, (2) kemampuan pemeliharaan, (3) kemampuan
mengorganisasi dan memasarkan hasil, (4) kemampuan mengambil keputusan,
menanggung resiko dan bertindak kreatif; (5) kemampuan merencanakan usaha,
(6) kemampuan penaganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi
dan mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok motivasi usaha pembudidaya rumput laut
tersebut berbeda dalam memberi urutan prioritas setiap bidang kompetensi,
namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,950 dengan taraf nyata α =
0.01 menyatakan bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut sepakat dalam
penjejangan kesepuluh bidang kompetensi tersebut.
Hubungan Pemanfaatan Media Informasi
dengan Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut
Hubungan pemanfaatan media informasi dengan kompetensi pembudidaya
dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Hubungan Pemanfaatan Media Informasi dan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut

Pemanfaatan Media Informasi
No

Bidang Kompetensi

Rendah
ST
JJ

Sedang
ST
JJ

Tinggi
ST
JJ

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penangananpasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

3,16
3,04
3,03
2,92
2,84
2,83
2,80
2,65
2,43
2,26

3,21
2,92
3,04
3,02
2,62
2,71
2,74
2,45
2,38
2,17

3,19
3,06
3,05
2,99
2,84
2,75
2,87
2,66
2,46
2,29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Keterangan W = 0,965 α = 0,003 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

1
4
2
3
7
6
5
8
9
10

1
3
2
4
6
7
5
8
9
10
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Uraian Tabel 28 menunjukkan kelompok pembudidaya rumput laut
dengan pemanfaatan media informasi rendah (skor <2) menganggap tiga bidang
kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai atau dianggap paling penting
adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi,
(3) kemampuan pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang
dikuasai ialah sebagai berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi,
(2) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif,
(3)

kemampuan

pemeliharaan,

(4)

kemampuan

mengorganisasikan

dan

memasarkan hasil, (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pembudidaya rumput laut dengan pemanfaatan media
informasi sedang (skor 2,5-3) kompetensi yang paling dikuasai adalah:
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan penanaman, dan
(3) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi. Bidang kompetensi lain yang
kurang dikuasai ialah sebagai berikut: (1) kemampuan berkomunikasi dan
memotivasi,

(2)

kemampuan

mengorganisasi

dan

memasarkan

hasil,

(3) kemampuan pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil keputusan, resiko dan
bertindak kreatif, (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Akhirnya, kelompok pembudidaya rumput laut dengan pemanfaatan media
informasi tinggi (> skor 4) menganggap tiga bidang kompetensi yang paling
dikuasai adalah (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan dan
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penanaman, dan (3) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. Bidang
kompetensi lain yang kurang dikuasai seperti pada penjenjangan berikut: (1)
kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (2) kemampuan mengorganisasi
dan memasarkan hasil, (3) kemampuan mengambil keputusan, resiko dan
bertindak kreatif, (4) kemampuan pemeliharaan, (5) kemampuan merencanakan
usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi,
evaluasi dan mengendalikan usaha. Walaupun ketiga kelompok pemanfaatan
media informasi pembudidaya rumput laut tersebut berbeda dalam memberi
urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi itu, namun koefisien Konkordansi
Kendall W sebesar 0,965 dengan taraf nyata α = 0,01 menunjukkan bahwa ketiga
kelompok pembudidaya tersebut sepakat dalam penjejangan kesepuluh bidang
kompetensi tersebut.

Hubungan Luas Lahan Budidaya dengan
Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut
Hubungan luas lahan budidaya dengan kompetensi pembudidaya dapat
dilihat pada Tabel 29.
Tabel 29. Hubungan Luas Lahan Budidaya dan Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut

Luas Lahan Budidaya
No

Bidang Kompetensi

Sempit
ST
JJ

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

Panen
Pembibitan dan penanaman
Komunikasi dan motivasi
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penangananpasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

3,22
3,08
2,88
2,87
2,76
2,75
2,64
2,48
2,41
2,12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Keterangan W = 0,941 α = 0,003 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

Sedang
ST
JJ

Luas
ST
JJ

3,16
3,02
2,99
3,02
2,82
2,77
2,76
2,59
2,41
2,26

3,17
3,01
3,13
3,23
2,84
2,77
2,92
2,76
2,47
2,41

1
2,5
4
2,5
5
6
7
8
9
10

2
4
3
1
6
8
5
7
9
10
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Tabel 29 menunjukkan kelompok pembudidaya rumput laut dengan luas
lahan budidaya sempit (<2500 m2) menganggap tiga bidang kompetensi yang
paling paling dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan pembibitan
dan penanaman, dan (3) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi. Bidang
kompetensi lain yang kurang dikuasai seperti pada penjenjangan berikut:
(1)

kemampuan

berkomunikasi

dan

memotivasi,

(2)

kemampuan

mengorganisasikan dan memasarkan hasil, (3) kemampuan pemeliharaan,
(4)

kemampuan

mengambil

keputusan,

resiko

dan

bertindak

kreatif;

(5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pascapanen,
dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pembudidaya rumput laut dengan luas lahan budidaya
sedang (2700 m2 -7500 m2) kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai adalah
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, dan
(3) kemampuan pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang
dikuasai seperti pada penjenjangan berikut: (1) kemampuan memilih dan
menyediakan lokasi, (2) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil,
(3) kemampuan mengambil keputusan, menanggung

dan bertindak kreatif;

(4) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (4) kemampuan
merencanakan usaha, (5) kemampuan pemeliharaan, (6) kemampuan penanganan
pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Akhirnya, pada kelompok pembudidaya rumput laut dengan luas lahan budidaya
(>7.530 m2) menganggap tiga bidang kompetensi yang paling dikuasai adalah
(1) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (2) kemampuan panen, dan
(3) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi. Bidang kompetensi lain yang
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kurang dikuasai atau belum dianggap penting, seperti pada penjenjangan berikut:
(1) kemampuan pembibitan dan penanaman, (2) kemampuan mengambil
keputusan,

menanggung resiko

dan bertindak kreatif; (3)

kemampuan

mengorganisasi dan memasarkan hasil, (4) kemampuan merencanakan usaha,
(5) kemampuan pemeliharaan, (6) kemampuan penanganan pascapanen, dan
(7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok luas lahan budidaya pembudidaya rumput laut
tersebut berbeda dalam memberi urutan prioritas setiap bidang kompetensi,
namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,941 dengan taraf nyata α =
0,01 menunjukkan bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut sepakat dalam
penjejangan kesepuluh bidang kompetensi tersebut.

Hubungan Modal Usaha dengan
Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut
Hubungan modal usaha dengan kompetensi pembudidaya dapat dilihat
pada Tabel 30.
Tabel 30. Hubungan Modal Usaha dan Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut

Modal Usaha
No

Bidang Kompetensi

Sedikit
ST
JJ

Sedang
ST
JJ

Banyak
ST
JJ

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

Panen
Pembibitan dan penanaman
Komunikasi dan memotivasi
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penangananpasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

3,25
3,14
2,95
2,85
2,85
2,80
2,75
2,61
2,48
2,20

3,19
3,00
2,97
3,04
2,76
2,69
2,73
2,48
2,38
2,29

3,12
2,99
3,08
3,02
2,80
2,82
2,81
2,66
2,41
2,23

Keterangan W = 0,954 α = 0,002 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

1
2
3
4.5
4.5
6
7
8
9
10

1
3
4
2
5
7
6
8
9
10

1
4
2
3
7
5
6
8
9
10
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Tabel

30 menunjukkan kelompok pembudidaya rumput laut dengan

modal usaha rendah (<Rp. 1.150.000) menganggap tiga bidang kompetensi
pembudidaya yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan
pembibitan dan penanaman, dan (3) kemampuan komunikasi dan memotivasi.
Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai di samping ketiga bidang itu,
seperti pada penjenjangan berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan
lokasi, (2) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (3) kemampuan
pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan
bertindak kreatif; (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Pembudidaya rumput laut dengan modal usaha sedang (Rp. 1.160.000-Rp.
2.530.000)

kompetensi

pembudidaya

yang

paling

dikuasai

adalah:

(1) kemampuan panen, (2) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, dan
(3) kemampuan pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang
dikuasai seperti pada penjenjangan berikut: (1) kemampuan berkomunikasi dan
memotivasi, (2) kemampuan mengorganisasikan dan memasarkan hasil,
(3)

kemampuan

mengambil

keputusan,

(4)

kemampuan

pemeliharaan,

(5)

resiko

kemampuan

(6) kemampuan penanganan pascapanen, dan

dan

bertindak

kreatif;

merencanakan

usaha,

(7) kemampuan mengawasi,

evaluasi dan mengendalikan usaha.
Kelompok pembudidaya rumput laut dengan modal usaha lebih besar
(>Rp. 2.541.000) menganggap tiga bidang kompetensi yang paling dikuasai
adalah: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi,
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dan (3) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi. Bidang kompetensi lain
yang belum dikuasai seperti pada penjenjangan berikut: (1) kemampuan
pembibitan dan penanaman, (2) kemampuan pemeliharaan, (3) kemampuan
mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif; (4) kemampuan
mengorganisasi dan memasarkan hasil, (5) kemampuan merencanakan usaha,
(6) kemampuan penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi,
evaluasi dan mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok modal usaha pembudidaya rumput laut
tersebut berbeda dalam memberi urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi
itu, namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,954 dengan taraf nyata α =
0,01 menyatakan bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut sepakat dalam
penjejangan kesepuluh bidang kompetensi tersebut.

Hubungan Kompetensi Pembudidaya dengan
Produksi dan Pendapatan

Hubungan Kompetensi dengan
Produksi Rumput Laut
Hubungan produksi dengan kompetensi pembudidaya rumput laut dapat
dilihat pada Tabel 31. Uraian Tabel 31 menunjukkan kelompok pembudidaya
rumput laut dengan produksi rendah (<500 kg) menganggap tiga bidang
kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan panen,
(2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, dan (3) kemampuan pembibitan
dan penanaman. Kompetensi lain yang kurang dikuasai seperti pada urutan
berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (2) kemampuan
mengorganisasi

dan

memasarkan

hasil,

(3)

kemampuan

pemeliharaan,
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(4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif;
(5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan penanganan pasca panen
dan (7) kemampuan pengawasan, evaluasi dan pengendalian.
Tabel 31. Hubungan Kompetensi pembudidaya Pembudidaya dan
Produksi Rumput Laut

Produksi Rumput Laut
No

Bidang Kompetensi

Rendah
ST
JJ

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penangananpasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

3,21
3,07
2,89
2,89
2,77
2,72
2,68
2,48
2,42
2,12

1
2
3,5
3,5
5
6
7
8
9
10

Sedang
ST
JJ

Tinggi
ST
JJ

3,21
3,06
2,86
2,93
2,81
2,83
2,72
2,60
2,41
2,25

3,12
2,98
3,23
3,23
2,63
2,76
2,92
2,70
2,44
2,38

1
2
4
3
5
6
7
8
9
10

3
4
1,5
1,5
8
6
5
7
9
10

Keterangan W = 0,918 α = 0,003 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang

Bagi kelompok pembudidaya rumput laut dengan produksi sedang (550 kg
-1.500 kg) kompetensi yang paling dikuasai adalah: (1) kemampuan panen,
(2) kemampuan pembibitan dan penanaman, dan (3) kemampuan berkomunikasi
dan memotivasi. Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai, seperti pada
penjenjangan berikut: (1) kemampuan pembibitan dan penanaman, (2)
kemampuan

mengorganisasi

dan

memasarkan

hasil,

(3)

kemampuan

pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan
bertindak kreatif; (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Kelompok pembudidaya rumput laut dengan produksi lebih besar (>2.000
kg) menganggap tiga bidang kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai
adalah: (1) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, (2) kemampuan memilih
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dan menyediakan lokasi, (3) kemampuan panen. Bidang kompetensi lain yang
kurang dikuasai, seperti pada penjenjangan berikut: (1) kemampuan pembibitan
dan penanaman, (2) kemampuan pemeliharaan, (3) kemampuan merencanakan
usaha, (4) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (5) kemampuan
mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif; (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok produksi rumput laut tersebut berbeda dalam
memberi urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi itu, namun koefisien
Konkordansi Kendall W sebesar 0,918 dengan taraf nyata α = 0,01 menyatakan
bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut sangat sepakat dalam penjejangan
kesepuluh bidang kompetensi tersebut.
Hubungan Kompetensi dengan Pendapatan
Pembudidaya dari Rumput Laut
Hubungan pendapatan pembudidaya dari rumput laut dengan kompetensi
pembudidaya dapat dilihat pada Tabel 32.
Tabel 32. Hubungan Kompetensi dan Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut

Pendapatan dari Rumput Laut
No

Bidang Kompetensi

Rendah
ST
JJ

Sedang
ST
JJ

Tinggi
ST
JJ

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

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan penanaman
Memilih/penyediaan lokasi
Mengorganisasikan dan memasarkan hasil
Mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif
Pemeliharaan
Merencanakan
Penangananpasca panen
Mengawasi, evaluasi dan pengengendalian

3,20
3,07
2,93
2,93
2,78
2,77
2,70
2,54
2,43
2,17

3,20
3,04
2,88
2,82
2,76
2,74
2,69
2,52
2,36
2,18

3,15
3,02
3,20
3,18
2,86
2,78
2,89
2,69
2,47
2,36

Keterangan W = 0,939 α = 0,003 Sangat nyata pada α = 0,01
ST= Skor Tertimbang JJ= Jenjang.

1
2
3,5
3,5
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
4
1
2
6
7
5
8
9
10
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Uraian Tabel 32 menunjukkan kelompok pendapatan (<Rp. 4.600.000)
menganggap tiga bidang kompetensi pembudidaya yang paling dikuasai adalah:
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi
(3) kemampuan pembibitan. Bidang kompetensi lain yang kurang dikuasai seperti
pada urutan berikut: (1) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi,
(2) kemampuan mengorganisasi dan memasarkan hasil, (3) kemampuan
pemeliharaan, (4) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan
bertindak kreatif; (5) kemampuan merencanakan usaha, (6) kemampuan
penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha.
Bagi kelompok pendapatan dari rumput laut dengan kategori sedang
(Rp. 4.700.000–Rp. 10.300.000) kompetensi yang paling dikuasai adalah
(1) kemampuan panen, (2) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi dan
(3) kemampuan pembibitan dan penanaman. Bidang kompetensi lain yang kurang
dikuasai atau dianggap kurang penting, seperti pada penjenjangan berikut:
(1) kemampuan memilih menyediakan lokasi, (2) kemampuan mengorganisasikan
dan memasarkan hasil, (3) kemampuan pemeliharaan (4) kemampuan mengambil
keputusan,

menanggung resiko

merencanakan

usaha,

(6)

dan bertindak kreatif; (5) kemampuan

kemampuan

penanganan

pascapanen,

dan

(7) kemampuan mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Akhirnya, kelompok pendapatan pembudidaya dari rumput laut yang lebih
besar (>Rp.10.400.000) menganggap tiga bidang kompetensi pembudidaya yang
paling dikuasai adalah: (1) kemampuan berkomunikasi dan memotivasi,
(2) kemampuan memilih dan menyediakan lokasi, (3) kemampuan panen. Bidang
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kompetensi lain yang belum dikuasai ialah sebagai berikut: (1) kemampuan
pembibitan dan penanaman, (2) kemampuan pemeliharaan, (3) kemampuan
merencanakan usaha, (4) kemampuan mengorganisir dan memasarkan hasil,
(5) kemampuan mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif;
(6) kemampuan penanganan pascapanen, dan (7) kemampuan mengawasi,
evaluasi dan mengendalikan usaha.
Walaupun ketiga kelompok pendapatan pembudidaya rumput laut tersebut
berbeda dalam memberi urutan prioritas kesepuluh bidang kompetensi
pembudidaya itu, namun koefisien Konkordansi Kendall W sebesar 0,939 dengan
taraf nyata α = 0,01 menunjukkan bahwa ketiga kelompok pembudidaya tersebut
sangat sepakat dalam penjejangan kesepuluh bidang kompetensi tersebut.
Hubungan Karakteristik, Produksi, Pendapatan dengan
Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan seluruh penjelasan tentang hubungan karakteristik dalam
penjenjangan kompetensi pembudidaya rumput laut, diperoleh kesimpulan bahwa
sembilan dari dua belas karakteristik yang dianalisis memiliki kesepakatan yang
tinggi dalam penjenjangan semua bidang kompetensi pembudidaya rumput laut,
demikian pula halnya dengan hubungan kompetensi dengan produksi dan
pendapatan.
Hal itu ditunjukkan dengan koefisien konkordansi Kendall W 0,851 yang
sangat nyata pada α = 0.01 pada peubah pengalaman usaha dengan koefisien
paling rendah di antara sembilan karakteristik tersebut dan peubah umur sebagai
peubah karakteristik yang paling tinggi dengan koefisien Kendall W = 0,972,
sedangkan pendidikan formal dapat diklasifikasikan sedang, seperti diuraikan
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pada Tabel 33. Tabel 33 menjelaskan seluruh karakteristik pembudidaya rumput
laut memiliki hubungan atau kesepakatan yang tinggi terhadap kompetensi. Umur
merupakan peubah yang memiliki kesepakatan tertinggi dibandingkan dengan
peubah lain. Peubah yang memiliki kesepakatan terendah adalah pengalaman
usaha dan pendidikan formal dengan kategori sedang.
Tabel 33. Hubungan Karakteristik dengan Kompetensi Pembudidaya Rumput laut

No Peubah Karakteristik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umur
Pendidikan Formal
Tanggungan Keluarga
Pendapatan Keluarga
Pengalaman Usaha
Motivasi Usaha
Pemanfaatan Media Informasi
Luas Lahan Budidaya
Modal Usaha

Kompetensi
Koefisien Kendall W
0,972
0,927
0,949
0,903
0,851
0,950
0,965
0,941
0,954

Nyata
0,002**
0,003**
0,002**
0,004**
0,006**
0,002**
0,002**
0,003**
0,002**

Hubungan atau kesepakatan tersebut dapat berarti terdapat kesesuaian atau
kekuatan hubungan karakteristik dalam penjenjangan kompetensi pembudidaya.
Hal tersebut dapat pula berarti setiap karakteristik tersebut memiliki keragaman
yang rendah, sehingga dapat dipertimbangkan pula sebagai faktor atau potensi
pendukung guna peningkatan kemampuan pembudidaya rumput laut. Hubungan
kelompok pembudidaya berdasarkan produksi dan pendapatan dari rumput laut
dalam penjenjangan kompetensi dapat dilihat pada Tabel 34.
Tabel 34. Koefisien Kendall W untuk Hubungan Kompetensi dengan Produksi dan
pendapatan Pembudidaya Rumput Laut
Produksi dan Penadapatan Pembudidaya

No Rumput Laut
1

Produksi rumput laut

2

Pendapatan rumput laut

Kompetensi
Koefisien Kendall W
0,918

Nyata
0,003**

0,939

0,003**
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Tabel 34 menjelaskan adanya hubungan yang nyata dari kelompok
pembudidaya berdasarkan produksi dan pendapatannya dari rumput laut dalam
penjenjangan kompetensi pembudidaya, dan sebaliknya dapat pula bermakna
bahwa bidang–bidang kompetensi tersebut sesuai urutan skor tertimbang,
memiliki hubungan yang kuat dengan produksi dan pendapatan.
Beberapa Kecenderungan pada Penjenjangan Kompetensi untuk Setiap
Kelompok Karakteristik Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan seluruh uraian hubungan karakteristik dalam penjenjangan
bidang-bidang kompetensi pembudidaya rumput laut seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, dapat dilihat kecenderungan umum beberapa bidang kompetensi
yang diklasifikasikan tinggi dan yang diklasifikasikan sedang dan rendah sesuai
dengan yang dikuasai pembudidaya rumput laut dapat ditunjukkan seperti pada
Tabel 35,

Tabel 35. Bidang Kompetensi yang Diklasifikasikan Tinggi, Sedang dan
Rendah dan Sembilan Karakteristik Pembudidaya
No

Bidang Kompetensi

1
2
3
4
5
6
7

Panen
Komunikasi dan memotivasi
Pembibitan dan Penanman
Pembibitan dan Penanman
Mengorgnisasikan dan memasarkan
Pemeliharaan
Mengambil keputusan, resiko dan
bertindak kreatif
Merencanakan usaha
Penanganan pascapanen
Mengawasi, evaluasi dan pengendalian

8
9
10

Jumlah Skor
Tertimbang
dari Sembilan
Karakteristik

Skor
Tertimbang
Rataan

Klasifikasi

86,08
81,45
80,64
80,64
75,63
75,16
74,86

3,18
3,02
2,99
2,99
2,80
2,78
2,77

Tinggi

71,16
65,30
65,30

2,63
2,41
2,26

Sedang

Rendah
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Tabel 35 menjelaskan bidang kompetensi yang diklasifikasikan tinggi
adalah: (1) panen, (2) komunikasi dan memotivasi, dan (3) pembibitan dan
penanaman, sedangkan tiga bidang kompetensi yang diklasifikasikan paling
rendah adalah: (1) merencanakan usaha (2) penanganan pascapanen dan (3)
mengawasi, evaluasi dan mengendalikan usaha.
Kecenderungan khusus atau spesifik dari penjenjangan kompetensi
tersebut berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, ketiga
kelompok umur dalam hubungannya dengan bidang-bidang kompetensi,
ditunjukkan adanya perbedaan beberapa bidang kompetensi pada masing-masing
kelompok umur seperti dapat dilihat pada Tabel 22. Dari urutan Jenjang dan skor
tertimbang dari ketiga kelompok umur, pembudidaya usia muda lebih menonjol
pada empat bidang kompetensi yakni: (1) berkomunikasi dan memotivasi (3,07),
(2) mengorganisasikan dan memasarkan hasil (2,85), (3) mengambil keputusan,
resiko dan bertindak kreatif (2,83), dan (4) merencanakan usaha (2,63). Pada
kelompok usia sedang

memiliki kelebihan pada bidang kompetensi seperti:

(1) memilih dan menyediakan lokasi (3,07), dan (2) mengawasi, evaluasi
mengendalikan usaha (2,28), sedangkan kelompok umur tinggi menonjol pada
bidang kompetensi (1) panen (3,23), (2) pembibitan dan penanaman (skor 3,1) dan
pemeliharaan (skor 2,78). Perbedaan tersebut mengandung makna bahwa pada
kelompok umur yang lebih muda memiliki kecenderungan menganggap penting
bidang kompetensi yang bersifat manajerial dibandingkan dengan bidang
kompetensi pada aspek teknis, sedangkan kelompok umur yang lebih tua memiliki
kecenderungan menganggap penting bidang kompetensi untuk aspek teknis dan
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pada kelompok umur sedang memilih bidang kompetensi yang berimbang pada
kedua aspek tersebut.
Kedua, Tabel 23 menunjukkan tiga kelompok karakteristik pembudidaya
berdasarkan pendidikan formal secara umum menganggap penting bidang
kompetensi berikut: (1) panen, (2) berkomunikasi dan memotivasi, dan
(3) pembibitan dan penanaman. Kecenderungan spesifik yang dapat dilihat dari
penjenjangan tersebut adalah pada kelompok umur muda lebih menonjol pada
penguasaan terhadap (1) panen (skor 3,24),

(2) komunikasi dan memotivasi

(3,12), (3) mengorganisasikan dan memasarkan hasil (2,80), dan (4) penanganan
pascapanen (2,45). Pada kelompok pendidikan formal sedang memiliki kelebihan
pada

bidang kompetensi mengenai pembibitan dan penanaman (3,09),

dan

kelompok pendidikan formal tinggi, menonjol pada penguasaan: (1) memilih dan
penyediakan lokasi (3,16), (2) pemeliharan (2,83), mengambil keputusan resiko
dan bertindak kreatif (2,81), (4) merencanakan usaha (2,69), dan (5) mengawasi,
evaluasi dan pengendalian usaha (2,54).
Pembudidaya yang berpendidikan rendah memberi perhatian yang lebih
besar pada dua aspek teknis panen dan bidang pembibitan dan penanaman serta
dua aspek manajerial yakni bidang komunikasi dan memotivasi serta bidang
mengorganisasikan dan memasarkan hasil, sedangkan pembudidaya yang
memiliki pendidikan formal tinggi cenderung memberi apresiasi pada beberapa
aspek manajerial lain walaupun pada tingkatan skor yang lebih rendah.
Ketiga, pada karakteristik tanggungan keluarga (Tabel 24) kecenderungan
yang dapat dikemukakan adalah pada kelompok tanggungan keluarga sedikit
memiliki kelebihan pada dua bidang kompetensi yakni: (1) panen (skor 3,22) dan
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(2) bidang komunikasi dan memotivasi (3,08), sedangkan pada tanggungan
keluarga sedang memiliki kelebihan pada bidang kompetensi mengambil
keputusan, resiko dan bertindak kreatif (skor 2,81). Kelompok tanggungan
keluarga banyak cenderung memiliki keunggulan pada beberapa bidang
kompetensi antara lain: (1) pembibitan dan penanaman (skor 3,08), (2) memilih
dan menyediakan lokasi (3,02), (3) pemeliharaan ( 2,85) dan (4) mengawasi,
evaluasi dan mengendalikan usaha (2,35).
Kelompok tanggungan keluarga sedikit memberi perhatian pada bidang
kompetensi yang umum dikuasai oleh pembudidaya rumput laut, sedangkan pada
kelompok tanggungan keluarga banyak memiliki penguasaan dan perhatian lebih
besar pada aspek teknis penanaman, memilih lokasi dan pemeliharaan, sedangkan
kelompok sedang memberi apresiasi yang lebih baik pada aspek manajerial
mengenai keputusan, resiko dan kreatifitas.
Keempat,

pada Tabel 25, tiga kelompok pendapatan keluarga dapat

dilihat adanya kencenderungan seperti: kelompok pendapatan keluarga rendah
memiliki

kelebihan

pada

bidang

kompetensi:

(1)

panen

(skor

3,22),

(2) komunikasi dan memotivasi (3,1), dan (3) pembibitan dan penanaman,
sedangkan kelompok pendapatan keluarga banyak unggul pada beberapa bidang
kompetensi seperti: (1) mengorganisasikan dan memasarkan hasil (3,12),
mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif (2,85), pemeliharaan (2,83),
merencanakan usaha (2,45) dan mengawasi, evaluasi dan bertindak kreatif (2,34).
Kelompok

pendapatan

keluarga

rendah

menguasai

bidang-bidang

kompetensi yang umumnya dikuasai oleh pembudidaya rumput laut, sedangkan
pembudidaya pada kelompok pendapatan keluarga banyak memiliki kelebihan
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pada aspek manajerial terutama yang berkaitan dengan pasar, resiko dan
kreatifitas, rencana dan pengendalian usaha, walaupun dengan tingkatan yang
rendah.
Kelima, Tabel 26 menjelaskan bahwa kelompok pengalaman usaha baru,
lebih unggul dibandingkan dengan kelompok pengalaman usaha sedang dan lama,
pada

bidang

kompetensi

seperti:

(1)

berkomunikasi

dan

memotivasi,

(2) mengorganisasikan dan memasarkan hasil (2,9), (3) mengambil keputusan,
resiko dan bertindak kreatif (skor 2,85), (4) pemeliharaan (2,81),

dan

(5) penanganan pascapanen (2,46). Kelompok pengalaman usaha sedang memiliki
kelebihan pada dua bidang kompetensi seperti: (1) panen (skor 3,24), dan
(2) pembibitan dan penananaman (3,1), sedangkan pada kelompok pembudidaya
berpengalaman lama memberi perhatian lebih tinggi pada bidang kompetensi
seperti: (1) memilih atau menyediakan lokasi (3,16), (2) merencanakan usaha
(2,76), dan (3) mengawasi, evaluasi dan pengendalian usaha (2,45).
Kelompok pengalaman usaha baru memberi perhatian lebih besar pada
penguasaan aspek manajerial yang berhubungan dengan pasar, keputusan, resiko
dan kreatifitas dan dua aspek teknis penting seperti pemeliharaan dan pascapanen
dibanding kedua kelompok lain, sedangkan pada kelompok pengalaman usaha
sedang lebih menguasai aspek teknis saja, sedangkan kelompok pengalaman
usaha lama lebih unggul pada aspek manajerial seperti: rencana dan evaluasi
walaupun masih pada tingkatan yang rendah.
Keenam, pada karakteristik motivasi usaha (Tabel 27) hanya ada dua
kelompok yang dapat dibandingkan yakni kelompok motivasi sedang dan
kelompok motivasi tinggi. Kelompok motivasi sedang memberi perhatian yang
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lebih tinggi pada lima bidang kompetensi yakni: (1) panen (skor 3,28),
(2) memilih dan menyediakan lokasi (3,21), (3) pemeliharaan (2,86),
(4) merencanakan usaha (2,71), dan (5) mengawasi, evaluasi dan pengendalian
(skor 2,5) sedangkan kelompok motivasi usaha tinggi memiliki kelebihan pada
bidang kompetensi: (1) komunikasi dan motivasi (3,14), (2) pembibitan dan
penanaman (3,09), (3) mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif (2,9),
dan (4) penanganan pascapanen (2,5).
Kelompok motivasi usaha sedang memiliki perhatian yang lebih tinggi
pada perpaduaan aspek teknis budidaya seperti panen dan memilih lokasi yang
disertai dengan perhatian pada rencana dan evaluasi atau pengendalian usaha,
sedangkan kelompok motivasi tinggi memberi perhatian yang lebih besar pada
bidang kompetensi yang umum dikuasai pembudidaya (panen, pembibitan dan
penanaman) dan dipadukan dengan persoalan keputusan, resiko dan kreatifitas
dengan berorientasi memperbaiki pascapanen walaupun perhatian tersebut masih
pada tingkatan yang rendah.
Ketujuh, Tabel 28 menjelaskan bahwa kelompok pemanfaatan media
informasi

dengan intensitas rendah justru memiliki keunggulan

pada

pengambilan keputusan, resiko dan kreatifitas (skor 2,83) dibandingkan dengan
kelompok pemanfaatan media sedang dan tinggi, sedangkan pada kelompok
pemanfaatan media sedang memberi perhatian yang lebih besar pada dua bidang
kompetensi yakni: (1) panen (3,21), dan (2) memilih lokasi (3,02), selanjutnya
kelompok pemafaatan media informasi tinggi memiliki keunggulan pada
beberapa bidang kompetensi seperti: (1) komunikasi dan memotivasi (3,06),
(2) pemeliharan (2,87), (3) penanganan pascapanen (2,46), dan (5) mengawasi,
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evalusi dan mengendalikan usaha (2,29). Pembudidaya yang memanfatkan media
rendah memberi perhatian pada aspek manajerial menyangkut keputusan dan
resiko sedangkan kelompok pemanfaatan media sedang dan tinggi lebih banyak
memiliki kecenderungan pada aspek teknis budidaya.
Kedelapan, pada hubungan luas lahan budidaya dan kompetensi (Tabel
29) menjelaskan kelompok lahan sempit memiliki keunggulan pada dua bidang
kompetensi seperti: (1) panen (3,22) dan (2) pembibitan dan penanaman (3,16),
sedangkan skor tertimbang yang lebih tinggi umumnya terjadi pada kelompok
lahan luas seperti pada bidang kompetensi: (1) memilih dan menyediakan lokasi
(3, 23), (2) komunikasi dan memotivasi (3,08) (3) megorganisasikan dan
memasarkan hasil (2,84), (4) pemeliharaan (2,92) (5) merencanakan (2,76), (6)
penanganan pascapanen (2,47) dan (7) mengawasi evaluasi dan mengendalikan
usaha (2,41).
Kelompok luas lahan sempit memiliki keunggulan pada aspek teknis yang
umum dikuasai pembudidaya sedangkan pada pemilikan lahan luas sudah lebih
berorientasi pada aspek teknis strategis seperti pemeliharaan dan pascapanen dan
bidang manajerial.
Kesembilan, Hubungan modal usaha dengan kompetensi pada Tabel 30
dapat dilihat kecenderungan bahwa kelompok modal usaha sedikit lebih unggul
pada tiga bidang kompetensi yakni: (1) panen (3,25), (2) pembibitan dan
penanaman (3,14), dan (3) penanganan pascapanen (2,48), selanjutnya pada
kelompok modal usaha sedang memiliki kelebihan pada bidang kompetensi:
memilih lokasi (3,04), sedangkan pada pemilikan modal usaha banyak, lebih
memberi perhatian pada bidang kompetensi seperti: (1) komunikasi dan
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memotivasi (3,08), (2) pemeliharan (2,81), (3) merencanakan (2,66), dan (4)
mengawasi, evaluasi dan pengendalian usaha (2,23).
Kelompok modal usaha rendah memberi perhatian pada aspek teknis yang
umum dikuasai pembudidaya dan mulai berorientasi pada pengelolaan pascapanen
sedangkan pada kelompok modal usaha tinggi mulai berorientasi pada aspek
manajerial yang berhubungan dengan komunikasi, motivasi, merencanakan dan
evaluasi. Perhatian lain untuk kelompok tersebut adalah pada pemeliharaan.
Kesepuluh, Tabel 31 dan 32 menguraikan hubungan kelompok produksi
dan pendapatan terhadap penjenjangan bidang-bidang kompetensi. Secara
keseluruhan dapat dijelaskan bahwa kelompok produksi dan pendapatan rendah
memberi perhatian pada aspek teknis pembibitan dan penanaman (skor 2,98)
sedangkan kelompok produksi sedang sudah mulai mengarah pada bidang
kompetensi manajerial: (1) mengorganisasikan dan memasarkan hasil (skor 2,81),
dan (2) mengambil keputusan, resiko dan kreatifitas (2,93), sedangkan pada
kelompok produksi tinggi sudah mulai mengarah kepada perpaduan aspek teknis
spesifik menyangkut: (1) pemeliharaan (2,92) dan (2) penanganan pascapanen
(2,44) dengan aspek manajerial seperti: (1) mengorganisasikan dan memasarkan
hasil (2,86), (2) merencanakan usaha (2,70), dan (3) mengawasi, evaluasi dan
mengendalikan usaha (2,38).
Dalam penjenjangan kompetensi terdapat kecenderungan bahwa pada
kelompok pembudidaya dengan produksi sedang dan tinggi sudah mulai
memadukan kompetensi teknis dan manajerial.
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Pengaruh Peubah Karakteristik terhadap
Kompetensi, Produksi dan Pendapatan
Untuk melihat pengaruh antar peubah karakteristik terhadap kompetensi
teknis dan manajerial, produksi dan pendapatan pembudidaya dari rumput laut
digunakan analisis jalur (Path Analysis). Analisis ini berupaya menjelaskan
pengaruh beberapa peubah karakteristik terhadap kompetensi (kompetensi teknis
dan kompetensi manajerial), selanjutnya terhadap produksi dan pendapatan
usahatani rumput laut. Guna menguji pengaruh antar peubah tersebut, terlebih
dahulu dikembangkan dan ditetapkan model pengujian seperti pada Gambar 4.

Kompetensi tehnis
KARAKTERISTIK
PEMBUDIDAYA
• Umur
• Pendidikan formal
• Tanggungan keluarga

• Memilih dan menyediakan
lokasi
• Pembibitan dan
penanaman
• Pemeliharaan
• Panen
• Penangananan pascapanen

Produksi
Rumput
Laut

• Pelatihan
• Pendapatan keluarga
• Pengalaman usaha
• Interaksi dengan
penyuluh
• Motivasi usaha
• Pemanfaatan media
informasi
• Luas lahan budidaya
• Modal usaha
• Modal Sosial

Kompetensi manajerial
• Merencanakan usaha
• Mengorganisasikan dan
memasarkan hasil
• Mengambil keputusan,
mengambil resiko dan
bertindak kreatif
• Berkomunikasi dan
memotivasi
• Mengawasi, evaluasi dan
pengendalian usaha

Pendapatan
Usahatani
Rumput
Laut

Gamba1 4 Model Pengujian Pengaruh Karakteritik terhadap Kompetensi,
Produksi dan Pendapatan Usahatani Rumput Laut
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Hasil pengujian berdasarkan model tersebut secara terpisah digambarkan
pengaruh nyata antara beberapa peubah tersebut dan selanjutnya pengaruh
langsung dan tidak langsung peubah karakteristik (pendidikan formal, pelatihan,
pendapatan keluarga, motivasi usaha modal usaha, luas lahan, dan modal sosial)
terhadap kompetensi manajerial pembudidaya secara grafis dapat dilihat pada
Gambar 5.

Pendidikan formal
0,226**

Pelatihan

Pendapatan Keluarga
0,123*

0,269**

Motivasi usaha

0,168**

Kompetensi
Manajerial

0,183**
0,156*

Modal Sosial
0,489**

R2 = 0,232

Luas Lahan

Modal Usaha

Keterangan: Koefisien Jalur
**= Nyata yata pada α=0,01
* = Nyata pada α=0,005

Gambar 5 Pengaruh Peubah Karakteristik Terhadap Kompetensi Manajerial

Total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung peubah karakteristik
terhadap kompetensi manajerial tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 36.
Tabel 36 menjelaskan bahwa pendidikan formal, pendapatan keluarga, motivasi
usaha dan luas lahan menunjukkan pengaruh langsung terhadap kompetensi
manajerial, sedangkan

peubah yang menunjukkan pengaruh tidak langsung

adalah pelatihan melalui motivasi usaha, modal usaha melalui luas lahan dan
modal sosial melalui motivasi usaha.
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Tabel 36. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Peubah Karakteristik
Terhadap Kompetensi Manajerial

Peubah
dependen

Karakteristik

Pengaruh

0,228

Tak langsung
melalui
Luas
Motivasi
lahan
usaha
0
0

0,123
0
0,183
0,156
0
0

0
0
0
0
0,284
0

Langsung

Kompetensi Pendidikan formal
Manajerial Pendapatan keluarga
Pelatihan
Motivasi usaha
Luas lahan
Modal usaha
Modal sosial

0
0,129
0
0
0
0,127

Total
Total tak
langsung
0

0,226

0
0,129
0
0
0
0,127

0,123
0,129
0,183
0,156
0,284
0,127

Nilai perhitungan pada masing masing pengaruh tidak langsung adalah
nilai dekomposisi sebagai hasil penjumlahan dari setiap nilai koefisien regresi
jalur dikalikan dengan koefisien korelasi product moment pada masing-masing
peubah.
Berdasarkan perhitungan, total nilai pengaruh yang paling tinggi adalah
pada (1) pengaruh tidak langsung modal usaha melalui luas lahan sebesar 28,4%,
dan (2) pengaruh langsung peubah pendidikan formal terhadap kompetensi
manajerial dengan sumbangan 22,2%. Maknanya bahwa peningkatan kompetensi
manajerial akan efektif bila dipengaruhi oleh modal usaha melalui kepastian luas
lahan

dan oleh pendidikan formal yang berkembang pada kehidupan

pembudidaya. Tetapi pengaruh tersebut dapat pula ditempuh dengan memberi
pelatihan untuk meningkatkan motivasi usaha dan peningkatan pendapatan
keluarga.
Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa peningkatan kompetensi
manajerial dapat ditentukan oleh luas lahan usaha dan besarnya modal yang
dimiliki. Selain itu ditentukan pula

oleh tingginya tingkat pendidikan dan
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motivasi usaha, baik yang diperoleh melalui pelatihan maupun yang berasal dari
modal sosial yang dimiliki pembudidaya.
Hasil

analisis

selanjutnya

adalah

pengaruh

peubah

karakteristik

(pendidikan formal, pelatihan, motivasi usaha, luas lahan dan modal sosial),
kompetensi manajerial

terhadap kompetensi teknis pembudidaya rumput laut

seperti dilihat pada Gambar 6.
0,123*

Pendidikan formal
0,269**

Pelatihan

0,203**

Motivasi Usaha

Kompetensi
Teknis

0,216**

0,168**

Modal Sosial

R2 = 0,621

0,713**

Komepetensi Manajerial
Luas Lahan

0,150*

Keterangan: Koefisien Jalur:
**= Nyata yata pada α=0,01
* = Nyata pada α=0,005

Gambar 6

Pengaruh Peubah Karakteristik, Kompetensi Manajerial
terhadap Kompetensi Teknis

Total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung beberapa peubah
karakteristik terhadap kompetensi teknis yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel
37. Uraian Tabel 37 mengambarkan pengaruh langsung peubah kompetensi
manajerial, pendidikan formal, motivasi usaha, modal sosial terhadap kompetensi
teknis. Kompetensi teknis dipengaruhi secara tidak langsung oleh pendapatan
keluarga melalui kompetensi manajerial, pendidikan formal melalui kompetensi
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manajerial, pelatihan melalui motivasi usaha, motivasi usaha melalui kompetensi
manajerial dan luas lahan melalui kompetensi manajerial.
Tabel 37. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Karakteristik,
Kompetensi Manajerial terhadap Kompetensi Teknis

Peubah
dependen

Peubah
bebas

Pengaruh
Tak langsung melalui

Kompetensi Pendidikan
formal
Teknis

Pendapatan
keluarga
Pelatihan
Motivasi usaha
Luas lahan
Modal sosial
Kompetensi
manajerial

Total

Langsung

Motivasi
Usaha

Kompetensi
Manajerial

Total
tak
langsung

O,123

0

0,613

0,613

0

0

0,569

0,569

0,569

0
0,203
0
0,216
0,713

0,134
0
0
0
0

0
0,589
0,618
0
0

0,134
0,589
0,618
0
0

0,134
0,792
0,618
0,216
0,713

0,736

Total nilai menunjukkan sumbangan paling efektif dari pengaruh tersebut
adalah (1) pengaruh

peubah motivasi usaha baik langsung maupun

tidak

langsung melalui kompetensi manajerial terhadap kompetensi teknis dengan
sumbangan 79,2%, (2) pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung peubah
pendidikan formal melalui kompetensi manajerial dengan sumbangan 73,6%, dan
(3) pengaruh langsung kompetensi manajerial terhadap kompetensi teknis dengan
sumbangan sebesar 71,3%.
Artinya peningkatan kompetensi teknis akan efektif melalui jalur yakni
(1) peningkatan kompetensi manajerial, (2) meningkatkan motivasi agar supaya
kemampuan manajerial pembudidaya meningkat, dan (3) peningkatan pendidikan
formal pembudidaya dalam jangka panjang sehingga pemahamannya terhadap
aspek manajerial dapat meningkat.
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Kemampuan manajerial tersebut akan memberi kontribusi yang besar
terhadap inovasi di bidang teknis produksi. Selain itu dapat pula ditempuh dengan
adanya kepastian luas lahan, peningkatan pendapatan keluarga dan pelatihan guna
meningkatkan

motivasi

usaha

yang

merangsang

pembudidaya

untuk

meningkatkan kemampuan manajerialnya.
Gambaran selanjutnya adalah pengaruh peubah karakteristik, kompetensi
terhadap produksi rumput laut seperti pada Gambar 7.
Luas Lahan

0,944*

R2 = 0,908

Kompetensi Manajerial

Produksi
0,713*
*

0,058*
Kompetensi Teknis

0,203**

Motivasi

Pemanfaatan Media

0,044*

0,216**

Modal Sosial
Keterangan: Koefisien Jalur:
**= Nyata yata pada α=0,01
* = Nyata pada α=0,005

Gambar 7 Pengaruh Peubah Karakteristik, Kompetensi Terhadap Produksi
Rumput Laut

Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung peubah karakteristik,
kompetensi manajerial, kompetensi teknis terhadap produksi rumput laut seperti
pada Tabel 38. Tabel 38 menjelaskan hubungan atau pengaruh langsung
pemanfaatan media, luas lahan dan kompetensi teknis terhadap produksi rumput
laut dan digambarkan pula tentang pengaruh langsung beberapa peubah seperti
motivasi usaha, modal sosial dan kompetensi manajerial masing-masing melalui
kompetensi teknis.
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Tabel 38. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Peubah Karakteristik
Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial Terhadap Produksi
Rumput Laut

Peubah
Dependen

Produksi rumput
laut

Peubah Bebas

Motivasi usaha
Modal sosial
Kompetensi manajerial
Pemanfaatan media
Luas lahan
Kompetensi Teknis

Total nilai

Pengaruh

Jumlah

Langsung

Tak langsung
melalui
Kompetensi Teknis

0
0

0,064
0,027

0,064
0,027

0
0,064
0,944
0,058

0,554
0
0
0

0,554
0,064
0,944
0,058

menunjukkan bahwa hubungan efektif terdapat pada (1)

pengaruh langsung luas lahan dengan sumbangan 94,4% terhadap produksi, dan
(2) pengaruh tidak langsung kompetensi manajerial melalui kompetensi teknis
dengan sumbangan 55,4%. Maknanya bahwa peningkatan produksi rumput laut
banyak ditentukan oleh luas lahan

akan tetapi banyak pula ditentukan oleh

berpadunya aspek manajerial dan aspek teknis pada kompetensi pembudidaya
rumput laut. Perpaduan kedua kompetensi tersebut sama halnya dengan
meningkatnya kompetensi yang dimiliki pembudidaya.
Pada Gambar 7 dan Tabel 38 dapat pula dijelaskan bahwa produksi rumput
laut dapat saja meningkat karena pengaruh motivasi usaha yang merangsang
perbaikan pada kemampuan teknis pembudidaya, atau dengan meningkatkan
pemanfaatan media informasi dan perbaikan jaringan dalam bentuk modal sosial,
akan tetapi pengaruh tersebut sangat kecil yakni > 6%. Pengaruh beberapa peubah
tersebut akan efektif
pembudidaya rumput laut.

bila melalui peningkatan kompetensi manajerial
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Hasil analisis selanjutnya yakni pengaruh peubah karakteristik terhadap
kompetensi, produksi terhadap pendapatan usaha tani rumput laut. Secara grafis
pengaruh tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.
0, 681**

Produksi
0,058*

Kompetensi Teknis

R2 = 0,923
Pendapatan
Usahatani
Rumput Laut

0,227*

Luas Lahan
Modal Usaha

0,053*

Keterangan: Koefisien Jalur:
**= Nyata yata pada α=0,01
* = Nyata pada α=0,005

Gambar 8 Pengaruh Peubah Karakteristik, Kompetensi dan Produksi terhadap
Pendapatan Usahatani Rumput Laut

Total nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung peubah
karakteristik, kompetensi teknis, produksi terhadap pendapatan usahatani rumput
laut seperti pada Tabel 39. Tabel 39 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
langsung terhadap pendapatan pembudidaya dari rumput laut yakni pada peubah
pemanfaatan media, modal usaha, luas lahan dan produksi rumput laut, sedangkan
pengaruh tidak langsung adalah atas sumbangan kompetensi teknis melalui
produksi rumput laut. Total nilai menunjukkan bahwa sumbangan efektif terdapat
pada: (1) pengaruh langsung produksi rumput laut terhadap pendapatan sebesar
68,1%, dan (2) sumbangan tidak langsung kompetensi pembudidaya melalui
produksi terhadap pendapatan sebesar 64,8%.
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Tabel 39. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Peubah Karakteristik
Kompetensi Teknis dan Produksi terhadap Pendapatan
Pembudidaya dari Usahatani Rumput Laut

Peubah
Dependen

Peubah Bebas

Pendapatan dari
rumput laut

Pengaruh

Jumlah

Langsung

Tak langsung
melalui Produksi
Rumput Laut

Pemanfaatan media
Modal usaha

0,044
0,053

0
0

0.044
0.053

Luas lahan
Kompetensi Teknis
Produksi rumput laut

0,227
0
0,681

0
0,648
0

0.227
0,648
0,681

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa jika ada perbaikan di bidang produksi
maka pendapatan usahatani rumput laut dapat meningkat. Perbaikan tersebut
hanya dapat terjadi jika ada perbaikan kompetensi pembudidaya. Kompetensi
dimaksud adalah kompetensi teknis dan kompetensi manajerial yang dipengaruhi
oleh faktor karakteristik pembudidaya seperti

pendidikan formal, pelatihan,

motivasi usaha, modal sosial dan luas lahan.
Perpaduan atau integrasi faktor-faktor karakteristik dan kompetensi
tersebut dapat menjadi penggerak dalam memajukan kinerja pembudidaya dalam
jangka panjang, guna meningkatkan pendapatan usahatani rumput laut. Namun
demikian pendapatan pembudidaya dari rumput laut dapat saja ditingkatkan
melalui

peningkatan modal usaha, kepastian luas lahan yang dimiliki

pembudidaya dan peningkatan pemanfaatan media yang menyajikan informasi
tentang manfaat rumput laut dalam berbagai aspek namun demikian pada gambar
dan tabel pengaruh tersebut ditunjukkan dengan presentase kecil dan bila terjadi
intervensi hanya merupakan upaya jangka pendek. Secara keseluruhan (simultan)
analisis jalur untuk beberapa koefisien nyata yang menunjukkan pengaruh dari
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seluruh peubah karakteristik terhadap kompetensi (teknis dan manajerial) dan
pengaruh karakteristik dan kompetensi terhadap produksi dan pendapatan
usahatani rumput laut, akan lebih jelas dapat dilihat seperti tercantum pada
Gambar 9.

0,150*

Luas Lahan
X10
0,489**

Peman
faatan
Media
X9

Modal Usaha
X11

0,123*

Pendidikan
Formal
X2

Pelatihan
X5

0,226**

0,269**

Pendaapatan
Keluarga X4

0,156*

0,168**

0,123*
0,183**

0,227*

0,944**
0,044*

Kompetensi
Manajerial
Y12

Motivasi
Usaha X8
8

0,216**

0,203**
Kompetensi
Teknis Y11

0,713**

Produksi
Rumput Laut
0,053*

Modal
Sosial X12

0,058*

Y2

0, 681**

Keterangan:
Koefisien jalur:
**= Nyata pada α=0,01
* = Nyata pada α=0,005

Pendapatan
dari Rumput
Laut Y3

Gambar 9. Analisis Jalur (Path analysis) Peubah Karakteristik yang Berhubungan dengan
Kompetensi, Produksi dan Pendapatan Pembudidaya dari Rumput Laut

Secara grafis pola hubungan antar peubah pada Gambar 9, seperti
diuraikan pada tabel-tabel sebelumnya. Penjelasan lanjutan tentang makna setiap
koefisien pada tabel dan gambar dapat dilihat pada bagian pembahasan.
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Hubungan perubah motivasi usaha dan kompetensi pembudidaya rumput
laut di tunjukkan Koefisien Kendall W= 0,950 atau sangat nyata pada α = 0,01
yang berarti motivasi usaha (motivasi usaha) memiliki kesepakatan yang tinggi
terhadap kompetensi pembudidaya rumput laut (Tabel 27).
Fakta pada penelitian ini memberi gambaran bahwa

pada kelompok

motivasi usaha yang diamati terdapat kecenderungan yang tidak berbeda dengan
peubah lain seperti yang telah disebutkan di atas. Kecenderungan yang spesifik
adalah: (1) pada kelompok pembudidaya dengan motivasi usaha tinggi memiliki
jenjang yang tinggi pula untuk lima bidang kompetensi dengan jumlah skor
tertimbang >3,01 dibandingkan dengan dua kelompok lain; (2) Pada kelompok
pembudidaya rumput laut dengan motivasi usaha sedang, memberi perhatian
yang lebih tinggi pada bidang kompetensi khususnya untuk kemampuan
wirausaha mengambil keputusan, menanggung resiko dan bertindak kreatif
(Jenjang ke-5), walaupun kemampuan tersebut diklasifikasikan pada bidang
kompetensi yang kurang dianggap penting (Jenjang ke-8). Kecenderungan yeng
terjadi pada butir pertama, menunjukkan tingginya motivasi memiliki hubungan
kesepakatan yang kuat terhadap penjenjangan tingkat kemampuan untuk lima
bidang kompetensi tersebut. Kelima bidang kompetensi tersebut yakni
kemampuan panen, pembibitan dan penanaman, memilih lokasi, berkomunikasi
dan memotivasi, dan pemeliharan. Kecenderungan pada butir dua disebabkan oleh
adanya perubahan cara berpikir pada pembudidaya rumput laut dengan motivasi
usaha sedang, ke arah pembentukan sikap baru dalam keputusan, resiko dan
kreativitas. Sikap tersebut telah mulai menjadi perhatian kelompok ini.
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Pemanfaatan Media Informasi dengan
Kompetensi Pembudidaya
Rumput Laut
Pemanfaatan media informasi merupakan penggunaan berbagai media
guna memperoleh informasi yang dapat mempengaruhi aspek pengetahuan, sikap
dan keterampilan tertentu pada khalayak pembudidaya rumput laut yang
mengkonsumsinya baik yang bersifat membantu dalam mendidik, memotivasi,
dan mengembangkan opini khalayak tersebut. Tabel 28 menjelaskan hubungan
peubah

pemanfaatan

media

informasi

dalam

penjenjangan

kompetensi

pembudidaya rumput laut di tunjukkan Koefisien Kendall W= 0,950 atau sangat
nyata pada α = 0,01 yang berarti pemanfaatan media informasi memiliki
kesepakatan yang tinggi terhadap penjenjangan bidang kompetensi pembudidaya
rumput laut. Digambarkan bahwa untuk urutan jenjang pada bidang kompetensi
hampir sama dengan peubah karakteristik lain tetapi kecenderungan yang spesifik
pada peubah pemanfaatan media informasi ini adalah adanya perhatian
pembudidaya rumput laut pada kelompok pemanfaatan media informasi tinggi
terhadap aspek pengorganisasian dan pemasaran, lebih tinggi dari kelompok
pemanfaatan media informasi rendah.
Hal itu berarti semakin tinggi pemanfaatan media informasi yang terjadi
pada pembudidaya rumput laut menunjukkan adanya keinginan pembudidaya
tersebut untuk mempelajari dan menerapkan kaidah manajerial khususnya
pengorganisasian dan pemasaran hasil usaha dengan lebih baik dibandingkan pada
kelompok yang memanfaatkan media lebih rendah.
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Luas Lahan Budidaya dengan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut
Luas lahan usaha merupakan aset bagi pembudidaya yang berguna untuk
menghasilkan produksi dan menjadi sumber pendapatan di mana kepemilikannya
dapat pula menunjukkan status sosial pembudidaya tersebut di lingkungannya,
baik dalam ukuran luas sedang maupun sempit. Tabel 29 menjelaskan hubungan
peubah luas lahan dan kompetensi pembudidaya rumput laut ditunjukkan
Koefisien Kendall W= 0,965 atau sangat nyata pada α = 0,01 yang berarti
karakteristik luas lahan memiliki kesepakatan yang tinggi terhadap penjenjangan
kompetensi pembudidaya rumput laut.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa luas lahan budidaya cenderung
sama dengan peubah karakteristik lain pada beberapa bidang kompetensi tetapi
hal yang khusus adalah: (1) Pada kelompok luas lahan budidaya tinggi
menempatkan kemampuan komunikasi dan memotivasi sebagai urutan pertama
pada penjenjangan kompetensi sedangkan kelompok lahan sempit dan sedang
memilih kemampuan panen sebagai urutan pertama, (2) adanya perhatian yang
lebih baik kelompok luas lahan budidaya rendah dan sedang terhadap kemampuan
pengorganisasian dan pemasaran hasil, dan (3) adanya perhatian lebih dari
kelompok luas lahan budidaya tinggi terhadap kemampuan mengambil keputusan,
menanggung resiko dan bertindak kreatif lebih tinggi dari dua kelompok lain.
Hal tersebut di atas dapat berarti semakin tinggi luas lahan budidaya yang
dimiliki pembudidaya maka semakin tinggi pula kemungkinan perhatiannya
terhadap aspek komunikasi, memotivasi orang lain dan sikap-sikap pada aspek
pengambilan keputusan, resiko, dan kreativitas. Hal itu disebabkan karena
pembudidaya pada kelompok ini memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik,
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sehingga kemungkinan untuk melakukan adopsi terhadap aspek manajerial yang
mengarah kepada sifat-sifat pemimpin berangsur-angsur meningkat.
Sebaliknya semakin rendah atau sempit luas lahan yang dimiliki
pembudidaya semakin tinggi perhatiannya terhadap pengorganisasian dan
pemasaran hasil. Hal ini disebakan karena pada pembudidaya yang berlahan
sempit dengan kondisi ekonomi yang relatif kurang, guna memacu kondisi
ekonominya mereka berupaya memberi perhatian yang lebih tinggi pada
pengorganisian produk, tenaga kerja untuk menghasilkan jumlah produksi yang
lebih banyak dan perhatian terhadap pemasaran guna mendapat harga yang lebih
baik. Upaya ini memungkinkan mereka memperoleh kesejahteraan yang lebih
baik.

Modal Usaha dengan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut
Modal usaha adalah sumberdaya atau faktor yang digunakan dalam proses
produksi atau proses usaha baik berupa milik sendiri maupun yang diperoleh
melalui pinjaman atau kredit. Tabel 30 menjelaskan hubungan perubah modal
usaha dan kompetensi pembudidaya rumput laut di tunjukkan dengan koefisien
Kendall W= 0,950 atau sangat nyata pada α = 0,01 yang berarti modal usaha
memiliki

kesepakatan

yang

tinggi

terhadap

penjenjangan

kompetensi

pembudidaya rumput laut.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa seperti pada peubah karakteristik
lain modal usaha juga cenderung sama pada beberapa karakteristik lain, tetapi hal
khusus yang dapat dijelaskan adalah pada kelompok pembudidaya dengan
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perubah modal usaha tinggi memberi perhatian yang lebih tinggi pada aspek
pemeliharaan dan aspek pengambilan keputusan, resiko dan kreativitas.
Hal ini dapat berarti semakin tinggi tingkatan modal yang digunakan
pembudidaya maka semakin tinggi pula perhatiannya terhadap inovasi yang
berhubungan dengan pemeliharaan dan sikap-sikap pada pengambilan keputusan,
mengambil resiko dan bertindak kreatif. Penyebabnya adalah pada pembudidaya
bermodal usaha tinggi mulai memiliki kesadaran yang lebih tinggi pula pada
kedua aspek tersebut.

Kompetensi dengan Produksi dan
Pendapatan dari Usahatani
Rumput Laut
Produksi rumput laut adalah jumlah yang dihasilkan pembudidaya dalam
satu kali panen

per satuan luas tanam/budidaya rumput laut. Pada kegiatan

budidaya rumput laut perhitungan produksi ditentukan berdasarkan jumlah
bentangan yang digunakan. Setiap bentangan umumnya dengan panjang 30 meter
atau lebih dari 20 depa. Pembudidaya memiliki jumlah bentangan bervariasi
tergantung jumlah investasi yang ditanam pada rumput laut.
Pemilikan terendah adal 60 bentang sedangkan tertingi sampai 2.000
bentang. Setiap bentang menghasilkan sekitar empat sampai lima kg rumput laut
kering sedangkan pendapatan usaha rumput laut adalah penerimaan yang
diperoleh pembudidaya dari hasil penjualan rumput laut yang diproduksi untuk
setiap satu kali panen dalam satuan rupiah. Harga penjualan umumnya berkisar
Rp. 3.300 – Rp. 4.000 per kg.
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Besarnya pendapatan sangat tergantung pada jumlah dan berat rumput laut
untuk setiap bentangan yang diproduksi dan harga yang ditentukan oleh pembeli
sesuai kualitas rumput laut yang dihasilkan oleh pembudidaya.
Hasil penelitian yang menguraikan tentang hubungan kompetensi dengan
produksi dan pendapatan dari usahatani rumput laut yakni pada Tabel 31, 32 dan
34. Pada ketiga tabel tersebut

pembudidaya pada masing masing kelompok

produksi dan pendapatan memiliki kesepakatan yang tinggi pula terhadap
penjenjangan sepuluh bidang kompetensi. Kesepakatan atau hubungan tersebut
ditunjukkan dengan Koefisien Konkordansi Kendall W pada kedua peubah
tersebut sebesar 0,918 dan 0,938 dengan α = 0,003.
Hubungan tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi perubahan yang
terjadi pada kompetensi pembudidaya maka akan memungkinkan perubahan yang
tinggi pula pada produksi dan pendapatan dari usaha rumput laut. Pada tingkat
produksi dan tingkat pendapatan rendah dan sedang, keseluruhan urutan bidang
kompetensi yang dianggap paling dikuasai adalah aspek panen, pembibitan dan
penanaman, memilih dan menyediakan dan yang rendah adalah memilih lokasi,
berkomunikasi dan memotivasi, pengorganisasian dan pemasaran hasil,
pemeliharan, aspek pengambilan keputusan, menanggung resiko dan bertindak
kreatif; merencanakan usaha, pengelolaan pascapanen dan terakhir aspek
mengawasi, dan aspek evaluasi dan mengendalikan usaha.
Berdasarkan seluruh uraian tentang hubungan kelompok pembudidaya
berdasarkan karakteristik dengan penjenjangan bidang kompetensi, dan hubungan
karakteristik dengan bidang-bidang kompetensi, maka dapat dikemukakan
beberapa rangkuman atau kesimpulan antara lain sebagai berikut:
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(1)

Seluruh karakteristik individu pembudidaya rumput laut memiliki hubungan
atau kesepakatan yang tinggi terhadap penjenjangan bidang kompetensi.
Peubah umur merupakan peubah yang memiliki hubungan kesepakatan
tertinggi

dibandingkan

dengan

peubah

lain,

pendidikan

formal

diklasifikasikan sedang. Sedangkan peubah yang memiliki kesepakatan
terendah adalah pengalaman berusaha.
(2)

Hampir keseluruhan karakterististik individu pembudidaya memberi urutan
jenjang tertinggi pada tiga bidang kompetensi sebagai kompetensi yang
dianggap paling penting antara lain: (1) kemampuan panen, (2) kemampuan
pembibitan

dan

penanaman,

(3)

kemampuan

berkomunikasi

dan

memotivasi. Terdapat tiga bidang lain yang dianggap kurang penting pada
urutan jenjang terendah yaitu: (1) kemampuan merencanakan usaha, (2)
kemampuan penanganan pascapanen dan (3) kemampuan mengawasi,
evaluasi dan pengendalian. Urutan tersebut menjadi perilaku atau kualitas
yang sementara ada pada pembudidaya rumput laut. Di antara bidang
kompetensi tersebut masih ada yang perlu ditingkatkan tetapi masih ada
pula yang harus diberi perhatian yang lebih besar untuk diberi perlakuan
khusus.
(3)

Pada karakteristik umur dan sebahagian karakteristik individu pembudidaya
rumput laut, terdapat kecenderungan-kecenderungan seperti disebutkan pada
butir dua disebabkan karena pembudidaya rumput laut pada semua
kelompok umur masih bekerja berdasarkan naluri, terperangkap pada
kegiatan rutin, melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang, berpatokan
pada kebiasaan, berperilaku mendahulukan selamat dan sangat tergantung
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pada kemurahan alam. Hal tersebut yang menjadi sebab mengapa
pembudidaya lemah pada perencanaan, pengawasan, evaluasi dan
pengendalian. Pembudidaya juga mengalami kekurangan pada teknologi,
pengetahuan dan keterampilan sehingga menyebabkan mereka lemah pada
pengelolaan pascapanen.
(4)

Pada beberapa karakteristik individu pembudidaya rumput laut kelompok
pembudidaya usia muda, kelompok pendidikan formal tinggi, kelompok
tanggungan keluarga sedang, kelompok pendapatan keluarga rendah dan
sedang, kelompok modal usaha sedang dan kelompok modal usaha tinggi
memberi apresiasi yang lebih tinggi pada aspek pengambilan keputusan,
menanggung resiko dan bertindak kreatif walaupun secara keseluruhan
aspek ini diklasifikasikan pada bidang kompetensi yang kurang dianggap
penting (Jenjang ke-5). Hal itu disebabkan karena pada kelompok-kelompok
tersebut mulai terdapat sikap-sikap yang mengarah kepada kesiapan diri
yang bersifat inovatif terkait dengan aspek keputusan, resiko dan kreativitas
walaupun masih pada tingkatan yang rendah.

(5)

Pada kelompok pendidikan formal tinggi, kelompok pengalaman usaha lama
dan kelompok lahan budidaya luas, mengganggap kemampuan komunikasi
dan memotivasi pada urutan jenjang pertama. Hal tersebut disebabkan
karena pada kelompok pembudidaya rumput laut tersebut sesuai pendidikan,
pengalaman dan status sosial mereka telah terjadi pergeseran pola pikir
selaku juru tani kepada aspek manajerial dan menempatkan aspek tersebut
sebagai urutan penting dalam kompetensi pembudidaya tanpa mengurangi
perhatian pada aspek teknis.
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(6)

Kompetensi teknis tentang memilih dan menyediakan lokasi, pemeliharaan
dan aspek pengorganisasian dan pemasaran hasil bagi semua karakteristik
individu berada pada urutan jenjang sedang. Hal ini berarti ketiga
kemampuan tersebut belum menjadi perhatian utama, tetapi dari sudut
pandang pembudidaya, kemampuan tersebut memiliki urutan yang lebih
tinggi.

(7)

Kompetensi pembudidaya terutama pada aspek manajerial memiliki
hubungan yang kuat. Terdapat kesepakatan yang tinggi untuk penjenjangan
bidang-bidang yang ada di dalamnya dengan produksi dan pendapatan dari
usaha rumput laut. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan pada kompetensi
tersebut, maka akan memberi sumbangan pada peningkatan produksi dan
pendapatan atau sebaliknya. Pembudidaya yang memiliki kompetensi
manajerial akan lebih kreatif, inovatif dan mampu mengambil keputusan
yang tepat dan menguntungkan dalam usaha rumput laut.
Pengaruh Karakteristik, Kompetensi terhadap Produksi
dan Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut
Penjelasan seperti telah diuraikan sebelumnya mendeskripsikan klasifikasi

kompetensi yang paling tinggi dan yang paling rendah berdasarkan hubungan atau
kesepakatan

antara

karakteristik

pembudidaya

dalam

penjenjangan

kompetensinya; hubungan antara karakteristik dengan bidang-bidang kompetensi
teknis dan manajerial dan hubungan kompetensi dengan produksi dan pendapatan.
Tabel 36, 37, 38, 39 memperlihatkan besar pengaruh peubah karakteristik
terhadap kompetensi teknis dan manajerial, dan selanjutnya terhadap produksi
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dan pendapatan pembudidaya dari usahatani rumput laut. Pengaruh tersebut
terjadi secara langsung dan secara tidak langsung.
Tabel 36 menjelaskan bahwa total nilai pengaruh yang paling tinggi pada
hubungan karakteritik individu dengan kompetensi manajerial adalah akibat
sumbangan pada pengaruh tidak langsung modal usaha melalui luas lahan sebesar
28,4 persen dan pengaruh langsung peubah pendidikan formal terhadap
kompetensi manajerial dengan sumbangan 22,2%. Selain itu atas sumbangan
langsung pendapatan keluarga sebesar 12,3%, sumbangan pelatihan dan modal
sosial melalui motivasi usaha masing -masing 12,9%

dan 12,7%. Artinya,

sumbangan terbesar dari kompetensi manajerial akibat pengaruh beberapa peubah
karakteristik individu pembudidaya seperti pendidikan formal, luas lahan,
pelatihan, modal sosial dan motivasi usaha. Pengaruh tersebut memberi arti bahwa
pada kasus rumput laut telah berkembang sedemikian rupa pada pembudidaya
beberapa aspek manajerial tersebut, sebagai pendorong inovasi di bidang teknis
budidaya.
Tabel 37 menjelaskan bahwa kompetensi teknis dalam budidaya rumput
laut, ternyata mendapat sumbangan terbesar dari kompetensi manajerial yang
sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa peubah karakteristik pembudidaya seperti
pendidikan formal, luas lahan, pelatihan, modal sosial dan motivasi usaha.
Pengaruh tersebut memberi arti bahwa pada diri pembudidaya telah memiliki
aspek manajerial sebagai pendorong inovasi di bidang teknis budidaya. Menurut
Lionberger (Mardikanto, 1993), inovasi tidak sekedar sebagai sesuatu yang
dimulai baru, akan tetapi lebih luas lagi dari itu, yakni sesuatu yang baru yang
timbul dari peristiwa yang berlangsung lama atau sesuatu yang dapat menolong
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terjadinya pembaharuan dalam masyarakat atau pada lokalitas tertentu. Apa yang
terjadi pada pembudidaya rumput laut, merupakan perubahan cara berpikir dan
tindakan baru dalam menangani perubahan-perubahan dan kemajuan yang terjadi
disekitar dirinya, di mana kemampuan manajerial yang telah ada pada dirinya
menjadi pendorong adanya pembaharuan terutama yang berkaitan dengan aspek
teknis pada budidaya rumput laut.
Tabel 38 terdapat penekanan bahwa peubah motivasi usaha berpengaruh
terhadap kompetensi teknis baik secara langsung dan tidak langsung melalui
kompetensi manajerial dengan sumbangan 79,2%. Padmowiharjo (1994),
menjelaskan bahwa motivasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk
menimbulkan dorongan untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Motif akan
timbul jika terkait dengan kebutuhannya. Kebutuhan merupakan variabel yang
paling kuat untuk membentuk motif, mendorong timbulnya tindakan dan berada
dalam diri manusia.
Data menunjukkan 96,11% pembudidaya mengakui bahwa pendorong
utama berusahatani rumput laut adalah karena kebutuhan pokok dan peningkatan
pendapatan. Kebutuhan pokok tersebut memacu pembudidaya memanfaatkan
kemampuan manajerial yang telah ada walaupun kadarnya masih rendah, agar
supaya selalu berhasil pada bidang usahanya.
Pengaruh lain adalah pendidikan formal (langsung dan tidak langsung)
terhadap kompetensi teknis melalui kompetensi manajerial memberi sumbangan
sebesar 73,6% dan pengaruh kompetensi manajerial (langsung) terhadap
kompetensi

teknis

memberi

sumbangan

sebesar

71,3%.

Bagaimanapun

pendidikan merupakan faktor penentu dalam perubahan perilaku manusia. Houle
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(Padmowiharjo, 1994) mengatakan bahwa belajar adalah proses aktif yang
menghasilkan perubahan perilaku baik pengetahuan, ketrampilan dan perasaan.
Pada pembudidaya rumput laut harus diakui umumnya berpendidikan rendah akan
tetapi unsur tersebut dapat menjadi pendorong dalam memajukan kemampuannya
di

masa

mendatang

terutama

terkait

dengan

peningkatan

kompetensi

manajerialnya. Semakin baik tingkat pendidikan berproses di kalangan
pembudidaya, maka peluang untuk meningkatkan kompetensi manajerialnya akan
semakin baik pula.
Pengaruh-pengaruh tersebut berarti: (1) Peningkatan kompetensi teknis
pembudidaya melalui peningkatan motivasi usaha, merupakan hal yang penting
untuk meningkatkan kompetensi manajerial, yang sebelumnya peubah motivasi
usaha tersebut dipengaruhi oleh pelatihan. Fakta menunjukkan bahwa pelatihan
hanya diikuti oleh sebagian kecil pembudidaya saja atau 2,9% dari jumlah
pembudidaya. Namun nilai pelatihan tersebut telah memberi motivasi besar
kepada pembudidaya untuk mengembangkan usaha rumput laut. Motivasi tersebut
selanjutnya mempengaruhi kompetensi manajerial dan sekaligus mempengaruhi
kompetensi teknis di kalangan pembudidaya. Bandura (Salkind, 1985),
menyebutkan pada kondisi yang bersifat tradisional proses belajar diawali oleh
stimulus dan respon dari orang yang belajar. Pada proses interaksinya, contoh atau
keteladanan memberi penguatan dan perubahan bagi orang yang belajar melalui
imitasi dan modelling. Pembudidaya rumput laut telah belajar dari proses yang
sifatnya almiah yakni dari model yang dikembangkan oleh pembudidaya yang
lebih maju, selanjutnya menjadi contoh yang ditiru dalam suatu proses sosial di
antara mereka.
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Pengaruh lain adalah dari modal sosial sebesar 21,6%. Pengaruh tersebut
terjadi karena usaha rumput laut dikalangan pembudidaya berkembang atas dasar
saling percaya. Terdapat jaringan sosial yang berlangsung alamiah pada
sebahagian besar pembudidaya yang mengembangkan rumput laut. Kepercayaan
tersebut tumbuh dari suatu jaringan sosial di antara mereka.
Pembudidaya mengakui bahwa mereka memahami rumput laut akibat
adanya infomasi dari pedagang pengumpul, tetangga, kerabat atau keluarga
94,9%. Pada kasus usaha rumput laut, harus diakui bahwa jaringan sosial tersebut
tumbuh dari nilai atau prinsip sosial pada suku Bugis Makasar yang di kenal
dengan a bulo sibattang, a cera sitongka-tongka (menyatu seperti sebatang bambu
karena merasa senasib dan sepenanggungan), dan nilai budaya lain yakni
sipakatau (saling menghargai). Walaupun pada tahap berikutnya komoditas ini
dinilai menguntungkan dan memberi tambahan pendapatan sehingga motivasi
utama pembudidaya untuk mengembangkan komoditas rumput laut adalah: (1)
motivasi intrinsik yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan
pendapatan sebanyak 96,1%, dan selebihnya karena didorong oleh keinginan
untuk menguasai seluk beluk usaha rumput laut dan keinginan memperoleh harga
yang lebih terjamin. (2) Sumbangan pendidikan formal (langsung dan tidak
langsung) melalui kompetensi manajerial dapat diartikan bahwa pembudidaya
yang berpendidikan formal lebih tinggi ikut memberi pengaruh pada
berkembangnya kompetensi manajerial. Tetapi pengaruh tidak langsung
pendidikan formal terhadap kompetensi teknis, merupakan akibat dari kompetensi
manajerial. (3)

Sumbangan kompetensi manajerial sekitar 71,3% terhadap

kompetensi teknis. Hal ini memberi makna bahwa kompetensi teknis berupa
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inovasi yang berkembang pada pembudidaya bukanlah karena pemberian input
teknologi seperti yang umumnya terjadi, akan tetapi lebih disebabkan oleh aspek
manajerial, di antaranya berupa komunikasi dan memotivasi, mengambil
keputusan, mengambil resiko, dan tindakan kreatif dalam memecahkan masalah
yang mereka hadapi di wilayah pesisir.
Berkaitan dengan motivasi pada suku Bugis Makassar terdapat prinsip
kualengi talianga natoalia atau dalam peribahasa sekali layar terkembang pantang
biduk surut ke pantai, artinya sekali meyakini sesuatu harus diusahakan tercapai
dan tentang kerja orang-orang Bugis Makassar berprinsip reso patamangingi
nalette pamasse dewatae artinya hanya kerja keras yang diridhoi Tuhan Yang
Maha Kuasa.
Pada budidaya rumput laut perairan pembudidaya melakukan aktivitasnya
dituntut untuk teguh menghadapi arus dan gelombang serta kedalaman pantai,
yang penuh dengan resiko-resiko. Fakta menunjukkan, guna menghadapi resiko
tersebut, pembudidaya perlu memiliki kepekaan. Perlu disadari bahwa kepekaankepekaan tersebut merupakan sumbangan dari kaidah-kaidah manajerial. Namun
demikian berdasarkan informasi pada Tabel 33 dan penjelasan sebelumnya,
bidang

kompetensi

manajerial

merencanakan,

mengawasi

evaluasi

dan

mengendalikan usaha merupakan bidang kompetensi yang berada pada jenjang
yang rendah. Kedua bidang kompetensi ini perlu menjadi perhatian di masa
mendatang.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, walaupun pembudidaya memiliki
kompetensi teknis akibat pengaruh kompetensi manajerial, akan tetapi
berdasarkan penjenjangan, bidang kompetensi teknis yang tertinggi adalah panen,
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membibit dan mananam (Tabel 30). Kompetensi teknis ini merupakan bidang
kompetensi yang mudah dilakukan atau tidak dituntut inovasi yang rumit atau
kecanggihan teknologi, akan tetapi pembudidaya masih lemah pada bidang
pascapanen.
Uraian Tabel 38 menunjukkan bahwa sumbangan

kompetensi teknis

secara langsung pada produksi rumput laut sangat kecil yakni hanya 5,8%, akan
tetapi menjadi sangat besar jika berpadu dengan aspek manajerial yakni 55,4%.
Sumbangan yang terbesar juga adalah akibat kontribusi atau sumbangan langsung
dari luas lahan sebesar 94,4%. Luas lahan dimaksud harus dilihat pada kepastian
pemilikan dan penggunaannya. Kepastian lahan itu dapat diartikan

berupa

kepastian

dalam

luas,

kepastian

pemilikan

investasi

serta

kepastian

penggunaannya seperti memiliki izin, barang modal berupa tali bentangan,
plampung dan sebagainya seharusnya menjadi milik pembudidaya sendiri.
Sumbangan lain yang perlu dipertimbangkan pula walaupun kecil 4,4%
adalah akibat pengaruh pemanfaatan media informasi. Setidak-tidaknya informasi
melalui media masa tentang kegunaan atau manfaat rumput laut dan peluang
usaha rumput laut ikut memacu gairah pembudidaya untuk meningkatkan
produksi.
Pembudidaya perlu memperoleh informasi bahwa usaha rumput laut
merupakan salah satu alternatif yang dapat memberi keuntungan kepada
pembudidaya sehingga menjadi pendorong bagi mereka untuk meningkatkan
produksinya.

185

Terakhir, informasi Tabel 39 menggambarkan bahwa pendapatan
pembudidaya

banyak dipengaruhi oleh produksi rumput laut 68,1%,

bukan

karena harga, kualitas atau faktor lain. Secara tidak langsung sumbangan tersebut,
juga cukup besar jika produksi rumput laut berpadu dengan kompetensi teknis
yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh kompetensi manajerial dan
motivasi usaha.
Implikasi dari seluruh penjelasan di atas adalah:
(1)

Tiga karakteristik individu pembudidaya rumput laut (umur, pendidikan
formal, dan pengalaman usaha) dapat dijadikan pertimbangan sebagai alat
identifikasi jika kelak terdapat upaya intervensi guna mengatasi masalah
yang dihadapi pembudidaya rumput laut dan karakteristik lain dapat
menjadi pendukung untuk maksud tersebut.

(2)

Koefisien Kendall W yang tinggi pada derajat kesepakatan pembudidaya
dalam penjenjangan kompetensi menunjukkan keragaman yang rendah pada
distribusi karakteristiknya. Hal itu berarti adanya kemampuan yang relatif
tidak berbeda pada setiap kelompok pembudidaya; sehingga dalam
mengidentifikasi

pembudidaya

guna

peningkatan

kemampuan,

kompetensinya tidak perlu dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya
tingkatan karakteristiknya,
(3)

Tiga bidang kompetensi yang memiliki urutan tertinggi pada penjenjangan
(panen, pembibitan dan penanaman, dan berkomunikasi dan memotivasi)
merupakan ukuran kualitas perilaku pembudidaya yang masih perlu
ditingkatkan. Tiga bidang lain yang paling rendah (perencanaan,
penanganan pascapanen, dan pengawasan, evaluasi dan pengendalian) perlu
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diberi perlakuan khusus melalui diseminasi, pelatihan, pendampingan dan
tehnik pendidikan (penyuluhan) yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan
pembudidaya.
(4)

Sikap positif
kelompok

dan kemampuan lain yang telah tumbuh pada beberapa
pembudidaya

merupakan

potensi

penting

yang

perlu

dipertimbangkan untuk memahami kondisi dan karakteristik pembudidaya
rumput laut khususnya dan masyarakat pesisir umumnya. Pemahaman
tersebut memudahkan pihak lain merancang tindakan yang tepat untuk
membantu pembudidaya rumput laut.
(5)

Hasil analisis jalur menunjukkan kompetensi manajerial berpengaruh
sangat nyata terhadap kompetensi teknis. Pengaruh tersebut di satu sisi
akibat kontribusi peubah motivasi usaha, pelatihan dan modal sosial,
sedangkan di pihak lain akibat kontribusi peubah pendidikan formal, luas
lahan dan pendapatan keluarga. Pengaruh tersebut bermakna bahwa kualitas
teknis pembudidaya banyak ditentukan oleh aspek manajerialnya. Artinya,
dalam peningkatan kapasitas pembudidaya perhatian utama yang perlu
diberikan adalah pada kemampuan manajerialnya bukan mengintrodusir
input teknis saja. Sumbangan paling penting yang perlu diperhatikan ialah
pengaruh motivasi akibat adanya pelatihan dan modal sosial di kalangan
pembudidaya melalui jaringan kekeluargaan dan ketetanggaan, yang
berbasis pada nilai lokal yang hidup di antara mereka.
Implikasi seperti telah diuraikan di atas memberi penegasan bahwa pada

pembudidaya

rumput

laut

perlu

dibangkitkan

motivasi,

semangat

dan

kesadarannya sehingga mereka dapat mengenal lebih mendalam masalah yang
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dihadapi dan potensi yang ada pada dirinya. Pemahaman terhadap kedua hal
tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun pola pikir baru yang selalu
memandang pencapaian tujuan jauh ke depan menjadi sesuatu yang niscaya.
Pembudidaya perlu mengenal kemampuan-kemampuan yang berhubungan
langsung dengan tugas kerjanya dan meninggalkan sifat-sifat lama seperti putus
asa dan terpaku pada rutinitas, menghindari kualitas karena mendahulukan
keamanan, melakukan sesuatu tanpa harapan-harapan dan lain-lain, menjadi
perilaku baru yang lebih cerdas, yang berpatokan pada mental disiplin, percaya
diri, kepeloporan dan keteladanan dan motivasi yang tinggi.

Kemampuan-

kemampuan yang memberi ruang bagi pembudidaya untuk membuka peluang
dengan penuh perhitungan, menghasilkan produk yang bersaing dan disukai pasar.
Perilaku tersebut memungkinkan pembudidaya rumput laut melaksanakan
tugasnya dengan lebih kompeten.
Dengan kompetensi tersebut pembudidaya akan memiliki tanggung jawab
atau komitmen yang kuat sebagai kriteria kinerja pada bidang tugasnya yakni
kompetensi yang berhubungan dengan usaha rumput laut.

Strategi Peningkatan Kompetensi
Pembudidaya Rumput Laut
Berdasarkan pada uraian sebelumnya dapat dikemukakan butir-butir
penting sebagai temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1)

Hasil penjenjangan kompetensi pembudidaya rumput laut terdapat perilaku
atau kualitas yang sementara ada pada pembudidaya yakni panen,
pembibibitan dan penanaman, berkomunikasi dan memotivasi sebagai
kompetensi

yang

berada

pada

peringkat

yang

tinggi

sedangkan
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merencanakan, menangani pascapanen, mengawasi, mengevaluasi dan
mengendalikan usaha berada pada peringkat yang paling rendah. Bidang
kompetensi memilih lokasi, mengorganisasi dan memasarkan hasil,
mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif,

dan

kemampuan

pemeliharaan berada pada tingkatan sedang.
(2)

Hasil uji Kendall W, pada penjenjangan bidang kompetensi terdapat
hubungan atau kesepakatan yang sangat nyata antara karakteristik dan
kompetensi pembudidaya. Besarnya koefisien menunjukkan ragam yang
rendah pada distribusi karakteristiknya. Artinya, tidak terdapat perbedaan
kualitas atau kemampuan yang menonjol pada penjenjangan kompetensi
pembudidaya untuk semua karakteristik yang diamati.

(3)

Hasil analisis jalur menunjukkan kompetensi manajerial berpengaruh sangat
nyata terhadap kompetensi teknis. Pengaruh tersebut di satu sisi akibat
kontribusi peubah motivasi usaha, pelatihan dan modal sosial, sedangkan di
pihak lain akibat kontribusi peubah pendidikan formal, luas lahan dan
pendapatan keluarga. Pengaruh tersebut bermakna bahwa kualitas teknis
pembudidaya banyak ditentukan oleh aspek manajerialnya
Berdasarkan butir-butir tersebut dirumuskan strategi dalam peningkatan

kompetensi pembudidaya rumput laut adalah: (1) menyiapkan program
penyuluhan dalam bentuk pelatihan, pendampingan atau tehnik penyuluhan lain
yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan manajerial pembudidaya
rumput laut guna merangsang adanya inovasi pada kemampuan teknis produksi
rumput laut, yang berimplikasi pada peningkatan produksi dan pendapatan. (2)
Peningkatan motivasi yang menopang peningkatan kemampuan manajerial.
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Upaya tersebut dimaksudkan guna menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian
pembudidaya dengan mempertimbangkan faktor penggerak seperti kepastian
investasi pada lahan, pendidikan, modal sosial dan peningkatan pendapatan
keluarga pembudidaya.
Tjitropranoto
karakteristik individu

(2005)

menyatakan

bahwa

pemahaman

terhadap

dan kapasitas diri atau kompetensi petani atau

pembudidaya akan menentukan tingkat potensi atau kesiapan diri petani atau
pembudidaya tersebut dalam menerima teknologi yang dikenalkan padanya.
Strategi Pertama. Input yang diperlukan pada strategi ini mengacu pada
hasil analisis jalur pengaruh karakteristik pembudidaya terhadap kompetensi di
antaranya adalah: (1) pembudidaya sebagai warga belajar, (2) penyuluh, baik
penyuluh pemerintah maupun penyuluh non pemerintah termasuk pembudidaya
terlatih atau unsur lembaga swadaya masyarakat yang sesuai, dan (3) modal sosial
berupa jaringan atau aksi kolektif yang tumbuh di kalangan pembudidaya atas
dasar saling percaya.
Selain itu juga mempertimbangkan input materi penyuluhan, media belajar
atau alat-alat yang digunakan dalam proses belajar, sarana yang menjadi tempat
penyuluhan dilakukan, alat evaluasi untuk mengukur efektivitas.
Proses yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapan diri
pembudidaya untuk pengembangan kompetensinya membutuhkan beberapa
tahapan. Berdasarkan tahap perencanaan program penyuluhan, maka dirumuskan
langkah-langkah sebagai berikut:
(1)

Pembudidaya diidentifikasi berdasarkan karakteristik individu yang dimiliki
seperti: umur, pendidikan dan pengalaman usahanya, dan selain itu perlu
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pula mempertimbangkan karakteristik individu lain seperti luas lahan
budidaya dan modal usaha.
(2)

Pembudidaya yang telah diidentifikasi, selanjutnya diseleksi berdasarkan
kemampuan adopsinya. Bagi pembudidaya yang memiliki tingkat adopsi
tinggi (kepeloporannya) akan di jadikan target pertama untuk pengembangan
pembudidaya lanjutan. Asngari (2003) menyebutkan pada falsafah
penyuluhan “membakar sampah” bahwa menyuluh dimaksudkan untuk
mengembangkan potensi individu lebih berdaya dan mandiri. Target yang
disuluh ibarat membakar sampah, utamakan dulu yang kering

sambil

menyisihkan yang basah, jika sampahnya tetap basah baru disiram dengan
minyak tanah.
(3)

Pembudidaya

yang

memiliki

kemampuan

adopsi

tinggi

tersebut,

dikelompokkan dan selanjutnya dilatih guna meningkatkan kemampuan atau
kompetensinya. Pokok materi seperti digambarkan pada Gambar 10.
Review:

Materi lanjutan
Tahap I:

Panen
Perencanaan usaha
Pembibitan dan
penanaman
Komunikasi dan
memotivasi

Materi lanjutan Tahap
II:
Pemilihan lokasi usaha

Pengelolaan pascapanen

Pengorganisasian dan
pemasaran hasil usaha

Pengawasan,evaluasi
dan pengendalian usaha

Keputusan, resiko dan
kreativitas
Pemeliharan tanaman

Gambar 10. Alur Materi Penyuluhan Kompetensi
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(4)

Rincian pokok materi penyuluhan dapat terdiri dari: Materi Review: (1)
Panen antara lain: cara panen, umur rumput laut layak panen, kesiapan
peralatan panen, kandungan karaginan pada rumput laut yang dipanen (2)
Pembibitan dan penanaman terdiri dari: cara pembibitan, bibit layak tanam
dan kegunaannya, ciri bibit yang baik, macam-macam metode tebar (tanam)
dan manfaatnya (3) Komunikasi dan memotivasi: pengertian dan pentingnya
komunikasi, cara berkomunikasi yang efektif dan manfaatnya, motivasi dan
memotivasi, cara memotivasi dan motivasi berprestasi pada individu.

(5)

Rincian pokok materi penyuluhan tahap I: (1) Perencanaan usaha terdiri
dari: kebutuhan, kenyataan dan target/tujuan; pilihan-pilihan kegiatan dan
prioritas; perumusan rangkaian tindakan; analisis usaha dalam perencanaan
(2) Pengelolaan pascapanen: cara penjemuran, manfaat penggunaan parapara, menduga kadar air dan kotoran, penyortiran, mempres, menyimpan
mengolah rumput laut; kualitas produk standar; pengertian dan manfaat
karaginan, semi karaginan dan agar (3) pengawasan evaluasi dan
pengendalian usaha terdiri dari: pangawasan dan rencana, tehnik menilai
kelemahan dan keberhasilan, target/tujuan dan hasil yang dicapai, cara
mengendalikan penyimpangan dalam usaha.

(6)

Rincian pokok materi Tahap II: (1) Pemilihan lokasi usaha: syarat lokasi
usaha, syarat teknis perairan untuk budidaya rumput laut, akses transportasi
dan

tenaga

kerja,

mengukur

suhu,

salinitas

dan

keasaman,

(2)

Pengorganisasian dan pemasaran hasil usaha: pengertian tugas dan tanggung
jawab, prosedur kerja dan menjaga komitmen, informasi pasar, profil pasar,
harga dan jangkauan pasar (3) Keputusan, resiko dan kreativitas: sikap-sikap
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dalam mengambil keputusan; pengalaman, kegagalan dan keberhasilan,
dukungan dan hambatan dalam usaha; jenis resiko dan dampaknya; ide,
gagasan dan pemecahan masalah; nilai-nilai, prinsip-prinsip, peluang dan
perubahan (4) Pemeliharan tanaman rumput laut: mengenal hama dan
predator; cara memelihara tanaman; penyakit tanaman.
(7)

Dalam peningkatan kualitas atau kapasitas pembudidaya rumput laut, pada
tahap awal, bidang kompetensi manajerial dan teknis yang perlu diberi
penguatan

adalah

merencanakan

usaha,

mengawasi,

evaluasi

dan

mengendalikan usaha sebagai pendorong peningkatan kualitas teknis
produksi terutama pada pananganan pascapanen dan pemeliharaan;
sedangkan tahap berikutnya adalah pada bidang mengorganisasikan,
memasarkan hasil, dan mengambil keputusan, resiko dan bertindak kreatif.
(8)

Pemberian materi tetap menggunakan metode yang umum dilakukan seperti:
ceramah, demonstrasi, praktek lapangan, diskusi kelompok, kunjungan ke
pembudidaya berhasil di daerah lain dan lain-lain. Metode tersebut dibantu
dengan peralatan atau media belajar seperti: slide, film atau video, gambargambar dan sebagainya.

(9)

Pemberian materi tersebut mempertimbangkan aspek kesesuaian, hemat
waktu dan tenaga, kemudahan untuk dikomunikasikan dan keuntungan yang
mungkin dapat diperoleh. Materi yang diberikan harus labih menekankan
pada aspek manajerial yang memungkinkan pembudidaya lebih termotivasi,
mendayagunakan segala potensi yang ada pada diri dan lingkungannya
sehingga dengan potensi tersebut pembudidaya lebih siap menerima setiap
inovasi sehubungan dengan pekerjaan di bidangnya.
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(10) Pembudidaya pelopor yang telah dilatih bertugas mencoba sendiri dan
menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada
pembudidaya lain didampingi oleh penyuluh lokal dengan ukuran bahwa
mereka sadar, memiliki minat yang tinggi, menilai untung-ruginya, mencoba
dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tersebut pada
kegiatan usahanya. Pembudidaya secara priodik tetap dilibatkan dalam
mengkaji kelemahan dan keberhasilan usaha mereka dan mendiskusikan
langkah-langkah peningkatan kemampuannya dengan melibatkan sebanyak
mungkin partisipasi mereka sendiri dengan mempertimbangkan kebiasaankebiasaaan umum yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Berdasarkan proses pada strategi tersebut diharapkan menghasilkan output
berupa pemahaman yang konprehensif dari pembudidaya rumput laut mengenai
cara pengelolaan usaha rumput laut yang lebih maju yang berbasis pada
kompetensi teknis dan manajerial yang memadai yang ditunjukkan dengan hasil
produksi yang berkualitas dalam arti dipercaya oleh pengguna (industri, eksportir
dan konsumen) dalam kondisi terjamin dan memuaskan.
Strategi kedua yakni peningkatan motivasi yang menopang peningkatan
kemampuan

manajerial.

Strategi

ini

dimaksudkan

guna

menumbuhkan

keberdayaan dan kemandirian pembudidaya guna menolong dirinya sendiri
maupun untuk menolong sesama pembudidaya.
Strategi ini dapat dijabarkan dalam bentuk pelatihan motivasi berprestasi,
pemberian hadiah kepada pembudidaya rumput laut yang berhasil, menciptakan
model percontohan pengelolaan usaha seperti koperasi atau kelompok usaha
bersama dikalangan pembudidaya, pemberian bantuan dampingan baik dalam
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bentuk modal usaha maupun peralatan yang menunjang perbaikan investasi pada
lahan pembudidaya.
Selain itu diupayakan adanya pendampingan oleh penyuluh yang memberi
penguatan pada aspek penggunaan investasi, kebiasaan menabung guna
peningkatan investasi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, kemamampuan
kalkulasi keuangn usaha dan kemampuan mengakses pasar yang lebih
menguntungkan.
Strategi ini diharapkan menghasilkan output berupa perilaku baru yang
tumbuh yakni adanya keyakinan bahwa setiap pembudidaya merupakan manajer
yang selalu mengendalikan usahanya dengan penuh perhitungan, sesuai rencana
atau target yang telah ditetapkan, selalu tertarik dengan informasi baru yang
menguntungkan, baik yang berkaitan dengan harga maupun yang berhubungan
langsung dengan peningkatan jumlah dan mutu rumput laut.
Output-output tersebut diharapkan berimplikasi pada adanya perubahan
pendapatan yang nyata di tingkat pembudidaya yang diperoleh dari usaha rumput
laut sebagai komoditas alternatif, bukan saja untuk keperluan ekspor tetapi lebih
jauh dapat menjadi substitusi impor dan komplemen bahan makanan setempat
sebagai pendamping makanan pokok yang sudah ada seperti beras dan jagung.

