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aBStraCt

A feasibilty study into seaweed cultivation enterprises in Wael village was carried out 
to evaluate  the feasibilty of further development in such enterprises. The purposive 
sampling survey method was used and included 20 households from a population of 
60 households involved in the cultivation of Eucheuma cottonii  variety and using the 
active long line cultivation system.  Data gathered was then analysed quantatively using, 
amongst others, the following methods:  Net Present Value (NPV), Internal Rate of 
Return (IRR), Benefit Cost Ratio (B/C), Break Even Point (BEP), Return on Investment 
(ROI) and Payback Period (PP).  From the results of the study at Wael village it can be 
concluded that seaweed cultivation is feasible when the NPV is 15%, which can be as 
much as RP 872.018, and the IRR is 26.3%.  Meanwhile the B/C ratio can be as high 
as 1.71, the BEP as much as Rp 3,231.42  with a production result as high as 190.16 
kg. Furthermore ROI can be as high as 1.26 and the PP 0.79 years or 9 months.  From 
the results of the feasibility study it can be seen that seaweed cultivation in Wael village 
is indeed viable for continuation and development.
Key words:  feasibility, seaweed, cultivation

PenDaHULUan
Maluku sebagai provinsi kepulauan 

memiliki luas 712.479,69 Km2 yang terdiri dari 
luas laut 658.294,69 Km2 (92%) dan luas daratan 
54.158 Km2 (7,6%). Luas laut memiliki potensi 
sumber daya perikanan  sebesar 1.640.160 ton/
tahun, hal ini sesuai dengan hasil kajian Badan 
Riset Kelautan dan Perikanan bekerja sama 
dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) tahun 2001. Potensi sumber daya hayati 
perikanan dimaksud terdiri dari pelagis, demersal, 
dan biota laut lainnya yang dapat dieksploitasi 
secara optimal. Besarnya potensi perikanan 
yang tersedia telah dimanfaatkan sebesar 
481.847,8 ton (Dinas Kelautan Dan Perikanan, 
2005).  Upaya meningkatkan produksi perikanan 
dapat ditempuh melalui usaha budidaya, baik 
di darat maupun di laut. Budidaya rumput laut 
merupakan salah satu jenis budidaya dibidang 
perikanan yang mempunyai peluang untuk 
dikembangkan di wilayah perairan Indonesia. 
Budidaya rumput laut memiliki peranan penting 

dalam usaha meningkatkan produksi perikanan 
untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta 
memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri, 
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan petani 
ikan serta menjaga kelestarian sumber hayati 
perairan (Poncomulyo dkk , 2006).

Salah satu wilayah yang secara ekologis 
sangat potensial untuk pembudidayaan rumput 
laut adalah di Dusun Wael perairan Teluk Kotania 
Kabupaten Seram Bagian Barat. Usaha budidaya 
rumput laut di Dusun Wael pada umumnya belum 
pernah dilakukakannya analisis kelayakan usaha. 
Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi 
keberlangsungan usaha budidaya rumput laut 
yang mereka jalani.  Dalam kaitannya dengan 
alasan yang dikemukakan di atas, maka tulisan ini 
bertujuan untuk melakukan ” Analisis Kelayakan 
Usaha Budidaya Rumput Laut di Dusun Wael 
Perairan Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian 
Barat”.
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MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dusun Wael 

perairan Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian 
Barat pada tahun 2009. Metode dasar yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah metode 
survei, dimana wawancara dilakukan secara 
langsung dengan menggunakan kuisioner kepada 
nelayan yang menjalankan usaha budidaya 
rumput laut.  Metode survei adalah penyelidikan 
yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta 
dan gejala-gejala yang ada, mencari keterangan 
nyata secara baik tentang institusi sosial, ekonomi 
atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah 
(Nazir, 2003).  
Pengumpulan Data

Sumber data yang dikumpulkan terdiri 
dari data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan 
menggunakan kuisioner, sedangkan data sekunder 
didapatkan lewat penelusuran ke instansi-
instansi terkait, dan bahan-bahan pustaka yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder 
tersebut meliputi referensi-referensi penunjang 
dan keadaan umum lokasi penelitian.
Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini tergolong 
homogen sehingga pengambilan sampel 
menggunakan metode ”purposive sampling” atau 
pengambilan sampel secara sengaja. Purposive 
sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan 
pada karakteristik tertentu yang dianggap 
mempunyai sangkut paut dengan karakteristik 
populasi yang sudah diketahui sebelumnya 
(Umar, 2005).  Sampel diambil sebanyak 20 KK 
(Kepala Keluarga) dari populasi sebanyak 60 
KK usaha budidaya rumput laut jenis Eucheuma 
cottonii dengan menggunakan metode budidaya 
rawai (long line method) yang aktif.
analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara 
kuantitatif. Untuk menganalisis aspek kelayakan 
usaha tersebut, digunakan metode analisis data 
sebagai berikut:
1.  Time Value of Money (Discount Factor)

a. Net Present Value (NPV)

Di dalam analisa proyek, rumus NPV 
dituliskan sebagai berikut:

Internal Rate of Return (Irr)
 Secara sistematis rumus IRR dapat dituliskan 

sebagai berikut:
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Dimana :
i’  =  merupakan nilai discount rate yang 

tertinggi yang masih memberi  NPV 
yang positif (NPV’)

i” = merupakan nilai discount rate terendah 
yang memberi   NPV yang negatif 
(NPV”), sehingga di peroleh NPV 
sebesar nol.

b. Benefit Cost Ratio (B/C)
 Secara sistematis B/C dirumuskan 

sebagai berikut:

oduksiModal
PenjualanHasilCB
Pr

/ =  

2.  Non Time Value of Money (Non Discount 
Factor)
a. Break Event Point (BEP)
 Ada dua jenis BEP yang akan dianalisis 

yaitu BEP Produksi dan BEP Harga. 
Secara sistematis BEP dirumuskan 
sebagai berikut:

oduksiTotal
BiayaTotalBEP

Pr
=

PenjualanaH
BiayaTotalBEP
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b. Return on Invesment (ROI)
 Besarnya ROI dapat diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut:
            

usahaal
usahalabaROI

mod
=

                
c. Payback Period (PP)
 Rumus dalam menghitung payback 

period yaitu:

tahunx
Keuntungan

InvestasiTotalPP 1=  

CostValueesentBenefitValueesentNPV PrPr −=
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HaSIL Dan PeMBaHaSan

Kondisi Geografis dan Potensi Kelautan 
Perikanan

Dusun Wael merupakan daerah petuanan 
Desa Piru yang terletak dibagian utara dan 
termasuk wilayah administrasi Kecamatan Seram 
Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan 
luas wilayah 7 km2, dengan  kondisi perairan 
semi tertutup yang dikelilingi oleh dua buah 
pulau kecil yaitu pulau Buntal dan pulau Osi, 
serta memiliki perairan  yang sangat kompleks 
dan unik. Kompleksitas tersebut ditandai dengan 
keberadaan beberapa ekosistem pesisir laut tropis, 
antara lain ekosistem mangrove yang tersebar 
disepanjang pesisir pantai, ekosistem padang 
lamun dan ekosistem terumbu karang yang 
terhampar di sepanjang perairan serta sumberdaya 
ikan pelagis kecil dan sumberdaya ikan demersal. 
Kehadiran ekosistem tersebut mengindikasikan 
wilayah perairan Dusun Wael kaya akan berbagai 
sumberdaya laut bernilai ekonomis.  Kondisi 
perairan Dusun Wael memiliki substrat campuran 
antara pasir dan lumpur tetapi memiliki kondisi 
fisik yang cukup baik. Hal ini terlihat oleh 
keadaan perairan yang tidak tercemar oleh limbah 
rumah tangga dan limbah industri serta limbah 
kapal, wilayah perairan bukan merupakan jalur 

pelayaran dan tingkat kecerahan air yang cukup 
tinggi. 

Dusun Wael memiliki potensi kelautan 
dan perikanan yang cukup besar. Pemanfaatan 
potensi sumberdaya perikanan di Dusun Wael 
lebih cenderung ke usaha perikanan budidaya 
antara lain budidaya rumput laut dan budidaya 
ikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah 
armada penangkapan. Armada yang tersedia 
berupa sampan, perahu motor milik nelayan 
tradisional dengan produktivitas tangkapan yang 
masih rendah.  Untuk usaha budidaya ikan, saat 
ini nelayan Dusun Wael sedang mengembangkan 
budidaya ikan jenis Samandar (Siganus sp), 
dan Bubara (Caranx sp). Usaha budidaya ini 
baru dikembangkan sejak akhir tahun 2008 dan 
memiliki luas areal 15×30 m2. Sedangkan untuk 
usaha budidaya rumput laut yang dikembangkan 
saat ini yaitu jenis rumput laut Eucheuma cottonii.  
Beberapa jenis ikan yang dominan bernilai 
ekonomis yang terdapat di perairan Dusun  Wael 
antara lain: Ikan pelagis kecil seperti Momar 
(Decapterus sp), Komu (Euthynus sp), Kawalinya 
(Selaroides sp) dan lain-lain. Sedangkan ikan 
demersal seperti Bubara (Caranx sp), Garopa 
(Ephinephelus sp), Samandar (Siganus sp), 
Kakap (Lutjanus sp), Tatu (Balistapus sp) dan 
lain-lain.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

WAEL
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pada Bulan April merupakan masa transisi ke 
musim Timur. Musim Timur berlangsung pada 
Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober disusul 
oleh masa Pancaroba pada Bulan Nopember yang 
merupakan transisi ke Musim Barat. 

Pada musim Timur frekuensi produksi 
lebih meningkat dibandingkan dengan musim 
Barat. Perbedaan tersebut disebabkan karena 
pada musim Timur angin bertiup kencang disertai 
kondisi lautan berombak, maka proses sirkulasi 
air berjalan dengan baik. Dengan demikian mutu 
hasil produksi dapat mengalami peningkatan. 
Sedangkan pada musim Barat, kondisi lautan 
tidak berombak hal ini diakibatkan karena 
wilayah perairan yang tergolong semi tertutup, 
maka tidak terjadi pergerakan air yang begitu 
bagus sehingga sangat mempengaruhi penurunan 
mutu dan kualitas rumput laut tersebut. Guna 
menunjang usaha budidaya rumput laut di 
Dusun Wael, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan 
bantuan material kepada nelayan/pembudidaya 
per tahun berupa bibit rumput laut sebanyak 1 
(satu) ton pada tahun 2004 dan 2005, bantuan tali 
ris polietilen ukuran Ø4 mm, Ø8 mm, Ø10 mm 
dan Ø12 mm sebanyak 250 kg per ukuran pada 
tahun 2006 – 2007 dan bantuan 50 unit ketinting  
(perahu bermotor) pada tahun 2007 – 2008.
b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimaksud 
adalah nelayan (pembudidaya), yakni orang yang 
secara aktif melakukan kegiatan atau pekerjaan 
dalam operasi penangkapan / budidaya ikan serta 
tanaman lainnya. Nelayan (embudidaya) rumput 
laut di Dusun Wael pada umumnya terdiri atas 
kaum laki-laki yang telah berumah tangga (kepala 
keluarga) dengan pengalaman usaha antara 1-6 
tahun. Sehingga dengan pengalaman usaha yang 
termasuk lama, hal tersebut dapat mempengaruhi 
keberlangsungan serta peningkatan usaha 
budidaya rumput laut tersebut. Usaha budidaya 
rumput laut yang mereka tekuni tersebut tergolong 
dalam skala usaha industri rumah tangga (home 
industry), serta modal kerja dan investasi yang 
digunakan untuk menjalankan usaha ini adalah 
milik pribadi. Selain itu, tenaga kerja yang 
menjalankan usaha ini adalah pemilik dan 
anggota keluarga sendiri. Rata-rata curahan 
waktu kerja setiap hari berkisar antara 4-5 jam. 

Pengelolaan Usaha Budidaya rumput Laut
a.  Sumberdaya Perikanan 

Dalam upaya untuk mengelola serta 
meningkatkan potensi sumberdaya perikanan 
di Dusun Wael, sebagian besar masyarakat 
memanfaatkan wilayah perairan tersebut dengan 
melakukan usaha perikanan budidaya. Menurut 
masyarakat setempat, bahwa salah satu prospek 
pengembangan usaha perikanan budidaya yang 
sangat menunjang perekonomian adalah usaha 
budidaya rumput laut. Pengembangan usaha 
alternatif masyarakat melalui usaha budidaya 
rumput laut dilatar belakangi oleh dukungan 
potensi sumberdaya alam Dusun Wael dengan 
dasar perairan berkarang dan campuran antara 
pasir dan lumpur serta dukungan perairan yang 
terlindung dan relatif tenang, sehingga sangat 
menunjang dalam usaha budidaya rumput laut di 
perairan dusun ini. Demikian pula dengan adanya 
dukungan sumber daya manusia yang dimiliki 
oleh masyarakat Dusun Wael yang sebagian 
besar adalah nelayan tradisional sehingga 
berpeluang untuk mengembangkan jenis usaha 
alternatif ini. Selain itu pula dukungan pasar 
yang terus meningkat untuk komoditi rumput 
laut  juga menjadi latar belakang usaha alternatif 
ini untuk dilaksanakan dan dikembangkan.  
Selain itu pula, hal tersebut didasari oleh cara 
budidaya yang tergolong mudah, waktu tanam 
hingga panen termasuk cepat, peralatan dan 
bahan yang dibutuhkan sangat sederhana, serta 
dapat mempertahankan kelestariannya termasuk 
beberapa faktor internal yang sangat menunjang 
dalam mengembangkan usaha tersebut. 

Budidaya rumput laut di Dusun Wael 
telah dikembangkan sejak tahun 2003 yaitu jenis 
Eucheuma cottonii dengan menggunakan metode 
rawai (long line method). Metode ini dianggap 
paling fleksibel dalam pemilihan lokasi serta 
biaya yang dikeluarkan paling murah. Pemilihan 
metode usaha ini berlandaskan pada beberapa hal 
tersebut di atas dengan tujuan untuk memperoleh 
produksi yang optimum dengan penggunaan 
biaya yang minimum.  Frekuensi produksi usaha 
budidaya rumput laut sangat dipengaruhi oleh 
iklim. Iklim di Dusun wael dipengaruhi oleh 2 
musim yaitu Musim Barat dan Musim Timur. 
Musim Barat umumnya berlangsung pada Bulan 
Desember sampai dengan Bulan Maret, sedangkan 
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Budidaya rumput laut sudah menjadi bagian dari 
kehidupan nelayan/pembudidaya dan bahkan 
terjadi pergeseran persepsi nelayan terhadap 
usaha budidaya rumput laut dari usaha sampingan 
menjadi usaha pokok.

Dalam upaya meningkatkan kualitas serta 
sumberdaya nelayan (pembudidaya) rumput 
laut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 
Seram Bagian Barat selaku pengambil kebijakan 
pemerintah di sektor perikanan dan kelautan pada 
tingkat kabupaten melakukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan kualitas serta sumberdaya 
nelayan (pembudidaya) diantaranya melalui 
program penyuluhan serta sosialisasi tentang 
prospek pengembangan usaha budidaya rumput 
laut yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) kali dalam 
setahun. 
aspek Kelayakan Usaha
1.   Komponen dan Struktur Biaya 
 Usaha budidaya rumput laut membutuhkan 

biaya untuk melaksanakan usahanya berupa 
biaya investasi, biaya tetap dan biaya 
operasional (biaya variabel). Biaya investasi 
dikeluarkan sebelum usaha dilaksanakan 
yang bertujuan untuk memfasilitasi barang 
modal, sedangkan biaya tetap dan biaya 
operasional (biaya variabel) digunakan 
untuk membiayai seluruh aktivitas selama 
usaha dilaksanakan.
a.  Biaya Investasi
 Biaya investasi adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk pengadaan barang 
modal pada tahun ke-0 dengan harapan 
untuk memperoleh manfaat atau benefit 
pada tahun-tahun mendatang (Rahardi 
dkk, 2001).  Total biaya investasi 
usaha budidaya rumput laut dengan 
menggunakan metode rawai (long line 
method) dikeluarkan oleh responden 
nelayan/pembudidaya di Dusun Wael 
rata-rata sebesar Rp. 6.770.450,-. 

b.  Biaya Tetap 
 Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan dan tidak tergantung dari 
perubahan produksi. Komponen biaya 
tetap adalah biaya penyusutan, dan 
perawatan. Rata-rata biaya tetap (fixed 
cost) yang dikeluarkan oleh nelayan 

(pembudidaya) rumput laut di Dusun 
Wael sebesar Rp. 3.534.708,-/tahun.

c.  Biaya Operasional (Biaya Variabel)
 Biaya variabel adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan dan tergantung dari jumlah 
produk. Komponen biaya variabel antara 
lain: pembelian bibit, karung, tali rafia 
dan BBM (Bahan Bakar Minyak). Rata-
rata biaya variabel (variable cost) yang 
dikeluarkan oleh nelayan (pembudidaya) 
rumput laut di Dusun Wael sebesar Rp. 
420.550,-/tahun. 

2.   Produksi dan Pendapatan 
 Produksi rumput laut di Dusun Wael 

sangat di pengaruhi oleh musim. Secara 
umum frekuensi produksi rumput laut 
mengalami peningkatan pada musim timur 
dan mengalami penurunan pada musim 
barat. Hal ini juga sangat berpengaruh 
terhadap pendapatan nelayan/pembudidaya 
rumput laut. Selai n faktor produksi, 
salah satu faktor yang sangat menunjang 
pendapatan ialah harga. Pada musim barat, 
harga jual rumput laut kering berkisar antara          
Rp. 4.000 – Rp. 7.000/Kg. Sedangkan pada 
musim Timur, harga jual berkisar antara Rp. 
10.000 – Rp. 18.000/Kg. Harga jual rumput 
laut di Dusun Wael sangat relatif dan sering 
mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi 
oleh para pedagang pengumpul yang dengan 
sengaja menaikan dan menurunkan harga 
jual sebagai upaya untuk menarik perhatian 
para nelayan (pembudidaya) dalam menjual 
hasil produksi rumput laut mereka.

 Produksi rata-rata dan harga jual rata-rata 
rumput laut yang dihasilkan oleh nelayan/
pembudidaya di Dusun Wael dari para 
responden dengan luas areal rata-rata usaha 
sebesar 1,45 ha dapat di lihat pada tabel 3 
berikut:

tabel 3. Produksi Rata-Rata dan Harga Jual Rata-
Rata Usaha Budidaya Rumput Laut 

di Dusun Wael per Tahun

Musim
Produksi

(Kg)

Harga 
Jual

(Rp)/Kg

Penerimaan

(Rp)
Barat 371,5 5.550 2.065.000
Timur 852 15.250 13.042.750
Total 1.223,5 20.800 15.107.750

Sumber: Data Primer Diolah, 
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 Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada 
Musim Barat, produksi rata-rata rumput laut 
di Dusun Wael sebesar 371,5 Kg dengan 
harga jual rata-rata sebesar Rp. 5.550,-. 
Sedangkan pada Musim Timur, produksi 
rata-rata rumput laut sebesar 852 Kg dengan 
harga jual rata-rata sebesar Rp. 15.250,-. 
Data tersebut mengidentifikasikan bahwa 
produksi rumput laut pada Musim Timur 
mengalami peningkatan jika dibandingkan 
dengan produksi pada Musim Barat. 

3.  analisis Kriteria Investasi 
 Berikut ini adalah hasil rata-rata analisis 

kriteria investasi usaha budidaya rumput laut 
di Dusun Wael dan disajikan pada Tabel 6 
berikut ini.

tabel 4.  Analisis Kriteria Investasi Usaha Budidaya 
Rumput Laut 

no. Kriteria 
Penilaian Hasil Justifikasi 

Kelayakan

1. NPV 15 %  (Rp) 872.018 > 0

2. IRR   26,30 %
> suku 

bunga per 
tahun

3. B/C ratio 1,71 > 1
4. BEP 

- Harga (Rp)
- Produksi (Kg)

3.231,42
190,16

Mengalami 
Impas

5. ROI 1,26
6. Payback Period  

(Tahun)
0,79 < 1 tahun

Sumber: Data Primer Diolah, 
Berdasarkan hasil analisis, kriteria investasi 

rata-rata responden nelayan / pembudidaya 
rumput laut di Dusun Wael di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa usaha budidaya rumput laut di 
Dusun Wael layak dilaksanakan “GO”. Hal ini 
berdasarkan pada perhitungan-perhitungan:
1.  Time Value of Money (Discount Factor)

a.  Net Present Value (NPV) 
 NPV adalah merupakan alat analisis 

untuk menghitung dan mengetahui selisih 
antara benefit (penerimaan) dengan cost 
(pengeluaran) yang telah dipresent 
valuekan. Bila proyek mempunyai NPV 
< 0, maka tidak akan dipilih atau tidak 
layak untuk dijalankan (Pudjosumanto, 
2002). Nilai Net Present Value (NPV) 

rata-rata yang diperoleh oleh responden 
> 0. Dimana nilai NPV pada DF 15% 
sebesar Rp. 872.018,-. 

b.   Internal Rate of Return (IRR) 
 IRR merupakan alat analisis untuk 

mengetahui t ingkat  bunga yang 
menggambarkan bahwa antara benefit 
(penerimaan) yang telah dipresent 
valuekan dan cost (pengeluaran) yang 
telah dipresent valuekan sama dengan 
nol (Pudjosumanto, 2002). Nilai Internal 
Rate of Return (IRR) yang diperoleh 
juga sebesar 26,30 % yang berarti lebih 
dari tingkat suku bunga sebesar 15%.

c.   Benefit Cost Ratio (B/C) 
 B/C merupakan perhitungan yang 

lebih ditekankan pada kriteria-kriteria 
investasi yang pengukurannya diarahkan 
pada usaha untuk membandingkan, 
mengukur, serta menghitung tingkat 
keuntungan usaha perikanan (Rahardi, 
2005). Sedangkan nilai Benefit Cost 
Ratio (B/C) yang diperoleh sebesar 1,71 
yang berarti dengan modal rata-rata Rp. 
8.830.650,- diperoleh hasil penjualan 
sebesar 1,71 kali.

2.  Non Time Value of Money (Non Discount 
Factor)
a.   Break Event Point (BEP)
 BEP merupakan alat analisis untuk 

mengetahui batas nilai produksi dan 
volume produksi suatu usaha mencapai 
titik impas (tidak untung dan tidak rugi), 
(Rahardi, 2005). Untuk nilai Break 
Event Point (BEP) yang diperoleh, 
menunjukkan bahwa dengan harga 
penjualan sebesar Rp. 3.231,42,- dan 
pada jumlah produksi sebesar 190,16 
Kg, maka para responden tidak akan 
mendapatkan keuntungan atau menderita 
kerugian (mengalami impas).

b.   Return on Investment (ROI) 
 ROI merupakan nilai keuntungan 

yang diperoleh pengusaha dari setiap 
jumlah uang yang diinvestasikan dalam 
periode waktu tertentu. Dengan analisis 
ROI, perusahaan dapat mengukur 
sampai seberapa besar kemampuannya 
dalam mengembalikan modal yang 
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ditanamkan (Rahardi, 2005). Nilai 
Return on Investment (ROI) yang 
diperoleh sebesar 1,26 atau 126 % 
menunjukkan bahwa dari Rp. 100,00 
modal yang diinvestasikan oleh nelayan/
pembudidaya, maka akan menghasilkan 
keuntungan sebesar Rp. 126,00,-

c.   Payback Period (PP)
 Payback Period merupakan jangka 

waktu periode yang diperlukan untuk 
membayar kembali (mengembalikan) 
s emua  b i aya -b iaya  yang  t e l ah 
dikeluarkan didalam investasi suatu 
proyek (Pudjosumanto, 2002). Nilai 
Payback Period mengindikasikan bahwa 
semua biaya investasi yang ditanamkan 
pada usaha ini akan dikembalikan dalam 
jangka waktu tidak lebih dari 0,79  tahun 
(9 bulan).

PenUtUP

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut:
1. Pengelolaan usaha budidaya rumput laut 

di Dusun Wael berlangsung sepanjang 
musim dengan jumlah produksi sebanyak 3 
(tiga) kali per musim, akan tetapi frekuensi 
produksi rumput laut pada Musim Timur 
lebih meningkat jika dibandingkan dengan 
jumlah produksi pada Musim Barat. Rata-
rata produksi rumput laut yang dihasilkan 
oleh nelayan (pembudidaya) pada Musim 
Barat sebesar 371,5 Kg/Tahun dan pada 
Musim Timur sebesar 852 Kg/Tahun.

2. Biaya investasi yang dikeluarkan untuk 
usaha budidaya rumput laut di Dusun 
Wael adalah Rp. 6.770.450,- Sedangkan 
pengeluaran untuk biaya operasional yang 
terdiri dari biaya tetap (fixed cost) sebesar 
Rp. 3.534.708,- dan biaya variabel (variable 
cost) sebesar Rp. 420.550,-. Sedangkan 
biaya total (total cost) yang diperoleh 
sebesar Rp. 3.955.258,-.

3. Hasil analisis kelayakan usaha budidaya 
rumput laut di Dusun Wael dapat dikatakan 
layak dilaksanakan “GO”. Dimana nilai Net 
Present Value (NPV) 15 %  yang di peroleh 
sebesar Rp. 872.018,- dan Internal Rate 
of Return (IRR) 26,30 %. Untuk Benefit 
Cost Ratio (B/C) diperoleh sebesar 1,71, 
sedangkan Break Event Point (BEP) harga 
sebesar Rp. 3.231,42,- dan produksi sebesar 
190,16 Kg. Selanjutnya hasil Return on 
Investment (ROI) yang diperoleh sebesar 
1,26 dan nilai Payback Period (PP) sebesar 
0,79 tahun (9 bulan).

Saran
1. Kepada para nelayan/pembudidaya rumput 

laut agar dapat meningkatkan waktu 
kerja secara berkesinambungan, sehingga 
waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan 
dengan kegiatan-kegiatan lain yang masih 
berhubungan dengan pengelolaan serta 
peningkatan usaha budidaya tersebut.

2. Diharapkan adanya perhatian serius dari 
pemerintah setempat khususnya aparat 
penegak hukum terhadap pelaku pemboman 
ikan serta penggunaan bahan-bahan kimia 
berbahaya lainnya yang dapat mengancam 
kualitas rumput laut di perairan tersebut.
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