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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. LATAR BELAKANG 

Pasca krisis ekonomi dan pemulihan berjalan, beberapa studi telah 

menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan peranan 

usaha besar, UMKM terbukti mempunyai ketahanan relatif lebih baik 

dibandingkan usaha dengan skala lebih besar. Tidak mengherankan bahwa 

baik pada masa krisis dan masa pemulihan perekonomian Indonesia saat 

ini, UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting ditinjau dari 

berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam 

setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam menciptakan 

lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang 

sama pada usaha dengan skala lebih besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam 

pembentukkan PDB cukup signifikan. Keempat, memiliki sumbangan 

kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil. 

Keberadaan UMKM dalam perekonomian nasional sangat strategis 

dan merupakan salah satu pilar  pembangunan ekonomi yang sangat 

potensial untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan sekaligus merupakan 

sumber peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara makro UMKM 

merupakan populasi usaha yang paling dominan dalam perekonomian 

nasional hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha UMKM 44,69 juta 

atau 99,9% dari unit usaha nasional (BPS,2005), penyerapan tenaga kerja 

sekitar 77,67 juta  atau 96,2% dari tenaga kerja nasional (Sanim,2009), 

sumbangan terhadap mencapai 53,28% dari PDB nasional (BPS,2007), 

sumbangan terhadap nilai ekspor Rp 109,12 triliun  atau 19,2% dari ekspor 

nasional, dan sumbangan terhadap nilai investasi Rp 275,37 triliun (45,9%) 

dari investasi nasional (BPS, 2005). Dengan demikian usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM) sangat diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat 
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membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda badai 

krisis ekonomi (tampak jelas sejak Juli 1997).   

 Kondisi tersebut di atas merupakan salah satu alasan yang sangat 

kuat untuk menjadikan UMKM sebagai sumber kekuatan dalam 

pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengemabangan ekonomi 

kerakyatan. Fokus perhatian dalam pembinaan UMKM melalui  dukungan 

permodalan merupakan salah satu bentuk keberpihakan pihak terhadap 

pembangunan ekonomi keraakyatan yang dapat dibanggakan dan tidak 

hanya menjadi komoditas politik bagi kalangan tertentu. Oleh karena itu, 

membangaun UMKM melalui pengutan permodalan dapat diartikan sebagai 

penjelmaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk merealisaikan 

impian rakyat kecil yang pada umumnya bergelut dalam bidang usaha 

UMKM.  

Namun demikian perlu disadari bahwa UMKM pada sisi yang lain 

sangat membutuhkan berbagai kebijakan terutama dari pemerintah agar 

UMKM tersebut benar-benar merupakan tonggak bagi pebangunan ekonomi 

nasional dan daerah. Berbagai studi sebelumnya (Yunus, 1997, 2001, dan 

2003) telah menunjukkan bahwa koperasi UMKM memiliki permasalahan 

yang sangat kompleks dimana dapat mencakup: bidang kebijakan (policy), 

pengembangan dan pelayanan bisnis (Business Support), pembiayaan 

usaha (SME-Micro finance), infrastruktur, koordinasi program UMKM di 

daerah (Coordination of SME-Micro programs in the local area), dan 

integrasi serta kerjasama nasional dan regional seperti East ASEAN Growth 

Area (EAGA).    

Hasil penelitian Bank Indonesia sampai dengan Desember 2010 

terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menunjukkan bahwa 

baru 10 lembaga keuangan bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

serta 6 lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan terhadap 

UMKM. Padahal, UMKM merupakan potensi kredit dimana usaha mikro 

mencapai sekitar 52 juta unit, usaha kecil sekitar 500 ribu unit, dan usaha 

menengah sekitar 40 ribu unit. 
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Hingga September 2011, jumlah UMKM yang telah akses 

pembiayaan baru sekitar 17,2% yaitu sekitar 9 juta dibandingkan dengan 

jumlah UMKM pada tahun 2010 yang mencapai sekitar 52 juta unit. 

Diketahui pula bahwa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 

mencapai Rp. 457,8 triliun dengan jenis penggunaan didominasi oleh kredit 

modal kerja untuk sektor perdagangan, industri olahan dan pertanian. 

Dilihat dari sisi jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja dan 

kemampuan untuk terus eksis, UMKM telah memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap perekonomian rakyat. Selain itu UMKM mampu menjadi 

penolong dan penopang kebangkitan ekonomi dari krisis yang terjadi di 

Indonesia. Oleh karenanya, UMKM layak mendapat perhatian dan 

pengembangan lebih jauh agar semakin berdaya di Indonesia. 

Guna menjadikan UMKM sebagai sumber kekuatan ekonomi yang  

mantap pada tataran pembangunan ekonomi regional pada suatu wilayah 

provinsi atau kabupaten maka berbagai aspek yang terkait dengan 

pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius 

dari berbagai stakeholders  terutama pihak pemerintah daerah.  

Mengingat kondisi obyektif tersebut maka salah satu daearah yang 

memiliki potensi pengembangan UMKM yang sangat besar adalah 

Kabupaten Banjar yang kaya akan sumber daya alam dengan cakupan 

wilayah yang cukup luas sehingga sangat cocok dikembangkan sebagai 

daerah agropolitan dan minapolitan dalam menciptakan potensi daerah 

khususnya di bidang pertanian dan perikanan dengan berbagai kegiatan 

usahanya.  

Survey BPS mengidentifikasikan berbagai kelemahan dan 

permasalahan yang dihadapi UMKM termasuk juga di alami para pelaku 

industry rumah tangga berdasarkan prioritasnya, yakni meliputi: (i) 

kurangnya permodalan, (ii) kesulitan dalam pemasaran, (iii) persaingan 

usaha yang ketat, (iv) kesulitan bahan baku, (v) kurang teknis produksi dan 

keahlian, (vi) kurangnya keterampilan manajerial (SDM) dan (vii) kurangnya 

pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan 
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akuntansi. Selain itu, UMKM juga membutuhkan adanya iklim usaha yang 

kondusif seperti adanya kemudahan dalam hal perijinan, perundangan yang 

memadai dan kondisi makro ekonomi yang stabil.  

Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa salah satu faktor 

dominan dalam pengembangan UMKM dalam hal ini home industry adalah 

faktor permodalan, meskipun bukan yang paling menentukan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Menurut Direktur Jasa Keuangan 

dan Analisis Moneter Bappenas Sidqi L.P. Suyitno sumber pendanaan di 

berbagai program pembiayaan UMKM, pemerintah masih bergantung 

kepada APBN, dan kurang melibatkan pembiayaan swasta/masyarakat. Jika 

dillihat dari sisi perbankan/lembaga pembiayaan, Sidqi memandang juga 

terdapat permasalahan bagi UMKM, yaitu sulitnya bank dan Lembaga 

Keuangan Non Bank (LKNB) memperoleh debitur dan sektor yang potensial 

karena keterbatasan informasi. Kesulitan persyaratan agunan yang 

memberatkan UMKM sehingga meskipun potensial tetapi dinilai tidak layak 

memperoleh pembiayaan dari bank. Namun Sidqi mengakui, kendala 

tersebut juga tidak lepas dari UMKM sendiri, dimana rendahnya kemampuan 

aksesibilitas mereka kepada lembaga perbankan, kapasitas manajerial 

(SDM) yang belum memadai, infrastruktur pendukung yang masih kurang, 

belum mempunyai jiwa wirausaha (inovasi dan kreativitas), serta biaya biaya 

transaksi yang masih tinggi sehingga meningkatkan resiko usaha. 

Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten yang mempunyai wilayah 

daerah yang cukup luas dan memiliki potensi sumber daya alam yang 

melimpah terutama sector pertanian termasuk perikanan, dalam hal ini 

bidang pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan karena pelaku usaha disektor ini paling banyak 

dibanding sector lainnya disamping itu juga paling banyak menyerap tenaga 

kerja. Kondisi ini dapat kita lihat pada table berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Kelompok Industri di Kabupaten Banjar 
No. Kelompok Industri Besar 

(>99 TK) 
Sedang 
(2—99 TK) 

Kecil 
(5-19 TK) 

Home Industry 
(1-4 TK) 

1 Makanan, Minuman dan Tembakau - 8 63 2199 

2 Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit - - 2 281 

3 Kayu dan hasil Barang dari kayu - - 9 247 

4 Kertas, Barang dari Kertas dan 

Percetakan 

- - 6 112 

5 Kimia, Karet dan Plastik 2 1 45 530 

6 Arang, Galian bukan 

Logam/Kerajinan 

- - 36 2433 

7 Bahan dasar Logam - - 30 164 

8 Barang Logam dan Mesin 3 4 16 347 

9 Lainnya - - 1 393 

 Jumlah 5 13 208 6706 

Sumber : Kabupaten Banjar dalam Angka 2013 

  Tabel 1. Menunjukkan bahwa sector industry umah tangga 

merupakan sector dengan pelaku usaha terbanyak yaitu sebesar 6706 pelaku 

usaha dibandingkan sector lainnya. Begitu juga jumlah tenaga kerja yang 

terserap di sector insustry rumah tangga mencapai 15893 orang lebih banyak 

dibandingkan sector usaha kecil sebanyak 1721 tenaga kerja,  sedang 356 

tenaga kerja dan besar sebanyak 2648 tenaga kerja. 

 

Tabel 2.  Jumlah Tenaga Kerja Kelompok Industri di Kabupaten Banjar 
No. Kelompok Industri Besar 

(>99 TK) 
Sedang 
(2—99 TK) 

Kecil 
(5-19 TK) 

Home Industry 
(1-4 TK) 

1 Makanan, Minuman dan Tembakau - 280 533 5104 

2 Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit - - 13 469 

3 Kayu dan hasil Barang dari kayu - - 100 1164 

4 Kertas, Barang dari Kertas dan 

Percetakan 

- - 59 207 

5 Kimia, Karet dan Plastik 2080 22 283 1399 

6 Arang, Galian bukan 

Logam/Kerajinan 

- - 264 6160 

7 Bahan dasar Logam - - 276 317 

8 Barang Logam dan Mesin 568 54 186 748 

9 Lainnya - - 7 325 

 Jumlah 2648 356 1721 15893 

Sumber : Kabupaten Banjar dalam Angka 2013 
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 Para pelaku Usaha di sector home industry kebanyakan merupakan 

pelaku usaha mikro yang memungkinkan untuk di kembangkan menjadi 

sector atau komoditi unggulan di Kabupaten Banjar berdasarkan potensi 

wilayah dimiliki, di antaranya para pelaku home industry sector pertanian 

dan perikanan umumnya berada di daerah kecamatan Martapura Timur 

yang merupakan daerah minapolitan dengan komoditi perikanan sebagai 

komoditi unggulannya dan di Kecamatan Gambut sebagai daerah 

agropolitan yang merupakan lumbung padi daerah diantaranya hasil-hasil 

pertanian dan palawija.  

Untuk itu diperlukan strategi dalam rangka mengembangkan home 

industry terutama di sector hasil pengolahan pertanian dan perikanan yang 

dimungkinkan menjadi salah satu sector unggulan di Kabupaten Banjar 

sehingga mampu bersaing baik di taraf Lokal, domestik maupun 

internasional.  

  Berbagai aspek yang akan menjadi fokus telaah dan diagnosis 

dalam  kegiatan penelitian ini diharapkan dapat  dihasilkan berbagai pilihan 

alternatif solusi dalam pengembangan Home Industry Hasil Pengolahan 

Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Banjar terutama dari aspek 

penguatan permodalan, Kemampuan manajerial, produksi, , akses pasar 

dan pemasaran, daya saing dan jiwa Kewirausahaan yang rendah (inovasi 

dan kreatifitas), Infrastruktur pendukung termasuk belum adanya sentra 

kawasan industry di Kabupaten Banjar. Penelitian ini perlu dilakukan 

sehingga dapat diketahui permasalahan pokok yang dialami oleh para 

pelaku home industry di Kabupaten Banjar, untuk dapat direkomendasikan 

sebagai  kebijakan pemerintah daerah yang memungkinkan dapat 

mendorong pengembangan home industry khususnya hasil hasil 

pengolahan pertanian dan perikanan sebagai salah satu sector unggulan di 

Kabupaten Banjar sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap 

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupeten Banjar 

pada umumnya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi  diversifikasi produk Home Industry pengolahan Hasil 

pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar  

2. lokasi sentra Home Industry hasil pengolahan pertanian dan perikanan di 

Kabupaten Banjar  

3. Kendala apa saja yang dihadapi pelaku Home Industry pengolahan hasil 

pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar  

4. Bagaimana pola pembiayaan yang tepat bagi Home Industry pengolahan 

hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar.  

5. Bagaimana strategi pengembangan Home Industry Pengolahan Hasil 

Pertanian dan Perikanan yang tepat di Kabupaten Banjar. 

 
C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

tujuan dilaksanakannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Untuk Mengidentifikasi potensi  diversifikasi produk Home Industry hasil 

pengolahan pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar  

2. Untuk Menganalisis Kesesuaian lokasi sentra Home Industry hasil 

pengolahan pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar  

3. Untuk Menganalisis berbagai kendala yang dihadapi pelaku Home 

Industry hasil pengolahan pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar  

4. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis pola pembiayaan yang tepat 

bagi Home Industry di Kabupaten Banjar.  

5. Untuk Menganalisis strategi pengembangan Home Industry Pengolahan 

Hasil Pertanian dan Perikanan yang tepat di Kabupaten Banjar. 

 

C.  Manfaat Penelitian 

1. Bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan (Perbankan, Lembaga 

Keuangan Lainnya, Pemda, Dinas/instansi terkait) dalam merumuskan 

bentuk Program bantuan dan pola pemberdayaan  dan pembinaan usaha 
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Home Industry hasil pengolahan pertanian dan perikanan di Kabupaten 

Banjar. 

2. Bahan pertimbangan bagi pelaku Lembaga Keuangan dalam mendukung 

pengembangkan home industry hasil pengolahan pertanian dan 

perikanan terutama dalam mengatasi berbagai  kendala permodalan 

dalam pengembangan usaha. 

3. Bahan informasi bagi pelaku Home Industry hasil pengolahan pertanian 

dan perikanan dalam rangka pengembangan usaha. 

4. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam penentuan 

kebijakan pembinaan dan  pengembangan sektor usaha Home Industry 

hasil pengolahan pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar.  
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BAB II 
LANDASAN  TEORI  

2.1. Kajian Pustaka 

Industri rumah tangga (home indusry) termasuk dalam usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM), khususnya sebagai usaha mikro. Home industry tidak 

mempunyai tempat produksi sendiri yang terpisah dari rumah tempat tinggal, 

sehingga dapat digolongkan sebagai usaha mikro. 

Sebagai UMKM, maka industri rumah tangga di Indonesia tidak terlepas 

dari sejumlah kelemahan, meskipun ada pula beberapa kekuatannya. 

Tambunan (2002), menguraikan berbagai kelemahan dan kekauatan dari IMKM 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel. 2.1.   
Faktor-Faktor Kekuatan dan Kelemahan UMKM 

Faktor-faktor Kekuatan Kelemahan 

1.  Manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Ekonomi 

(Bisnis) 

 Motivasi yang kuat untuk 
mempertahankan 
usahanya 

 Tenaga kerja yang 
melimpah dan upah 
rendah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengandalkan sumber-

sumber keuangan 
informal yang mudah 
diperoleh 

 Mengandalkan bahan 
baku lokal sesuai dengan 
jenis produk 

 Melayani segmen pasar 
bawah yang tinggi 

 Kualitas SDM utamanya 
pendidikan formal rendah 

 Kemampuan melihat      
peluang bisnis terbatas 

 Produktivitas rendah 
 Etos kerja dan disiplin kerja 

rendah 
 Penggunaan tenaga kerja 

cenderung exploitative 
dengan tujuan untuk 
mengejar target 

 Sering mengandalkan 
anggota keluarga sebagai 
pekerja tidak dibayar. 

 
 
 Kewirausahaan yang 

rendah 
 Nilai tambah yang 

diperoleh rendah karena 
akumulasi yang lambat 
bahkan sulit terjadi 

 Manajemen keuangan 
yang kurang bagus 
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permintaan 
     Sumber: Tambunan (2002). 

Kastaman (2003) menguraikan permasalahan yang umum terjadi pada 

sentra produk makanan, khususnya industri rumahan : 

1. Usaha dengan kapasitas terbatas 

2. Kualitas belum memenuhi cara pembuatan makanan olahan yang baik sesuai 

3. standar kesehatan (dilihat dari metode kerja, bahan pewarna makanan, cara 

penanganan  bahan dan cara pengolahan serta penyimpanan) 

4. Belum dapat mempertahankan kontinyuitas dalam berproduksi karena erat 

kaitannya dengan kondisi pasar produk 

5. Masih terbatasnya permodalan 

6. Peralatan pendukung terbatas 

7. Pengetahuan kreativitas olahan produk belum dikembangkan lebih jauh 

(terbatas pada keterampilan satu atau dua model produk saja dari jenis bahan 

yang sama) 

8. Orientasi pasar belum sepenuhnya dipahami karena keterbatasan akses 

informasi 

9. Manajemen usaha dan sistem keadministrasian perlu pengembangan dan 

pembenahan lebih lanjut. 

10. Informasi pasar belum memadai 

11. Penetapan skala ekonomi produk masih kurang diperhatikan karena alasan 

permodalan 

12. Penyajian produk belum memadai, baik dari segi bentuk, ukuran, warna, 

kemasan, rasa dan aroma. Padahal ini merupakan faktor penting dalam 

memperluas jangkauan pasar dan meminimalkan kemungkinan ketidak 

lakuan produk di pasaran  (karena adanya diversifikasi produk). 
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13. Motivasi, inovasi dan kreativitas dalam memperluas jangkauan pasar masih 

perlu dikembangkan 

14. Keterkaitan dengan media penyampai informasi pasar masih terbatas (misal : 

jalinan penyampaian informasi produk melalui koran, radio, televisi dan media 

massa serta media promosi lainnya) 

15. Lemahnya dukungan usaha yang lebih besar dan usaha yang masuk dalam 

rantai produksi terhadap usaha / industri rumahan ini. 

 

Alternatif solusi yang mungkin dapat dilakukan dalam jangka panjang 

menurut Kastaman (2003), antara lain : 

1. Membentuk jalinan kemitraan diantara pelaku usaha (berbagi pengetahuan dan 

keterampilan, tukar dan insentif atas hak rahasia dagang atau temuan) 

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha, 

produksi dan pemasaran 

3. Membentuk asosiasi usaha untuk bergabung dalam jaringan pemasaran 

bersama 

4. Melakukan ekspose / promosi melalui pameran atau gelar produk pada 

berbagai kesempatan 

5. Bila memungkinkan menyampaikan informasi produk melalui iklan di media 

massa 

6. Melakukan pendekatan kelembagaan dengan media informasi (media massa) 

dalam menunjang pemasaran produk 

7. Diversifikasi produk olahan pangan sehingga dihasilkan berbagai jenis / macam 

makanan. 
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8. Memberikan tampilan produk yang lebih baik melalui kemasan dan cara 

penyajian yang menarik selera konsumen. 

9. Mendaftarkan produk ke lembaga standarisasi/registrasi produk sehingga 

memberikan jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan. 

10. Mengadakan forum diskusi dan konsultasi mengenai aspek manajemen 

usaha dan pemasaran produk dengan dinas instansi terkait (Koperasi, 

perindustrian dan perdagangan, lembaga keuangan), perguruan tinggi dan 

lembaga riset & pengembangan lainnya. 

Untuk membangun industry rumah tangga yang sukses perlu diperhatikan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya sebagai berikut : 

1. Modal 

Bagi bentuk usaha apapun tidak terkecuali industry rumahan, modal 

merupakan faktor utama yang harus dipenuhi, bagi industry rumahan modal 

biasanya tidak terlalu besar karena berasal dari patungan keluarga atau dari 

salah satu anggota keluarga saja. Meski demikian industry ini memungkinkan 

untuk memanfaatkan sumber permodalan baik dari pemerintah maupun 

lembaga keuangan perbankan agar dapat mengembangkan usahanya. 

2. Kreativitas 

Industri rumah tangga merupakan bagian dari industry kreatif. Artinya industry 

ini memerlukan kreativitas dalam pengembangan usahanya. Tanpa kreativitas 

dan ide-ide baru, industri rumah tangga akan mengalami kemunduran bahkan 

kebangkrutan. Kondisi ini karena masyarakat sekaran selalu menyukai dan 

menantikan hal-hal yang bersifat baru. 

Untuk meningkatkan kreativitas, para pelaku usaha di sektor ini harus selalu 

memperbaharui informasi dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. 

Misalnya jika saat ini sedang ngetren tokot tertentu seperti hello kitty atau 

angry bird, maka industry rumahan dapat membuat produk olahan tempat 
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pensil, boneka dan lain sebagainya sesuai dengan motif tokoh yang 

fenomenal tadi. 

3. Pemasaran 

Selain proses produksi, industri rumah tangga juga memerlukan teknik 

pemasaran yang tepat sasaran. Jika pemasaran tidak berjalan baik, sebagus 

apapun produk yang dihasilkan tidak akan memberikan keuntungan apapun 

jika tidak terjual.Oleh karena itu pemasaran merupakan faktor penting dalam 

industri ini. 

Pemasaran dalam industry ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan media yang saat ini sedang popular yaitu internet atau online 

shop. Kelebihannya pemasaran melalui media internet adalah tidak 

dibatasinya jarak dan tempat. Siapapun kapansaja bisa mengakses, 

pemasaran dengan cara ini juga efektif dan memberikan kemudahan. Namun 

dibutuhkan kepercayaan yang tinggi. 

4. Peluang dan kesempatan 

Peluang dan kesempatan merupakan dua faktor yang tidak bisa dilepaskan 

apabila ingin membangun industry rumah tangga yang berhasil. Kemampuan 

dalam membaca peluang perlu diasah dan dipertajam. Sebagian pelaku 

industry rumah tangga yang sukses adalan yang mereka yang mampu 

membaca peluang dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. 

Kemudian kesempatan dapat diketahui melalui berbagai informasi seperti 

pameran-pameran baik local, regional maupun internasional. Kesempatan ini 

harus dimanfaatkan sebaik-baiknya jika ingin mengmebangkan home industry 

yang sukses. 
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Dengan memperhatikan keempat faktor di atas, industry rumah tangga 

dapat dibangun menjadi industry yang akan banyak memberikan keuntungan 

dan kesejahteraan baik bagi keluarga maupun masyarakat dan perekonomian 

pada umumnnya. Selain itu industry rumah tangga juga dapat membantu 

pemerintah dalam mengatasi pengangguran. 

Industri rumah tangga juga membangun kreativitas bangsa dalam 

menciptakan produk dalam negeri  yang berkualitas dan sekaligus mengenalkan 

kekayaan karya bangsa dan Negara. 

 

2.2. Industri Pertanian 
 
 

2.3. Industri Perikanan 

Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan 

ikan adalahindustriatauaktivitasmenangkap,membudidayakan,memproses, men

gawetkan, menyimpan,mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah 

ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing 

rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara 

langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari 

penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta 

orang di negara berkembang di dunia. 

terdapat tiga sektor utama dalam industri perikanan:  

1. Sektor komersial yaitu usaha perikanan tangkap dan budi daya yang 

dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk dijual secara mentah 

maupun hasil olahannya. 
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2. Sektor tradisional yaitu perusahaan atau individu yang menangkap atau 

memelihara ikan dengan cara dan metode tradisional yang hasilnya 

diserahkan ke kebudayaan masyarakat setempat. 

3. Sektor rekreasi yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan fasilitas 

penangkapan ikan (alat dan tempat) dengan hasil yang tidak dijual. 

 

 

2.4. Penelitian Terdahulu. 

Untuk memberikan gambaran sebagai acuan  bagi penelitian ini, maka 

dikemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan terhadap usaha 

pengolahan pangan dan pertanian dan perikanan.  

Penelitian Suryani (2002) yang berjudul Analisis Usaha dan Nilai 

Tambah Bawang Goreng. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk: dapat 

memberikan informasi tentang struktur biaya, pendapatan, dan nilai tambah 

dari usaha bawang goreng serta sebagai sumber informasi bagi penelitian 

selanjutnya. Daerah penelitian ditentukan dengan sengaja daerah yang dipilih 

adalah usaha bawang goreng milik Bapak Sugeng Raharjo dengan 

mempertimbangkan jumlah kapasitas produksinya. Data yang digunakan 

adalah data primer, data primer ini diperoleh dari pemilik usaha bawang 

goreng dengan cara pengamatan dan wawancara langsung, pengamatan di 

sini dilakukan dalam jenjang waktu tertentu dalam penelitian ini selama 26 

hari yang diamati setiap hari. Metode analisa data mengunakan metode 

analisa kelayakan usaha yang terdiri dari: metode analisa pendapatan, 

analisa R/C Ratio, analisa BEPq dan analisa BEPr, serta analisa nilai tambah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Usaha bawang goreng milik Pak Sugeng Raharjo setiap harinya mengolah 

bawang merah, rata-rata 52 Kg, dengan biaya bahan baku rata-rata per 

hari RP. 173.763,4615. Dengan total bahan baku selama penelitian 1352 

Kg. Dan biaya total selama penelitian Rp. 7.054.788,852. 
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2. Dari total biaya bahan baku sejumlah 1352 Kg, usaha bawang goreng ini 

memperoleh hasil produksi sebanyak 4.052 ons dengan harga per ons 

rata-rata RP. 21.353,85. Total penerimaan yang dicapai usaha ini selama 

penelitian sebesar Rp. 8.696.000 dengan total pendapatan Rp. 

1.639.611,148. R/C ratio dari usaha ini adalah 1,233%, BEPQ 125,978 ons 

dan BEPr Rp1.739,346. 

3. Dari Proses perhitungan nilai tambah, didapatkan imbalan tenaga kerja dari 

usaha ini sebesar 34,29% dan imbalan untuk pengusaha sebanyak 

65,714%, Hasil ini menunjukan bahwa usaha ini termasuk usaha padat 

modal.  

Penelitian Ramli 2009) yang berjudul Analisi Biaya Produksi dan Titik 

Impas Pengolahan Ikan Salai Patin  (Kasus Usaha Soleha Berseri di Air Tiris 

Kampar).. Berdasarkan hasil analisis biaya produksi dan titik impas terhadap 

perusahaan Soleha Berseri dapat diambil beberapa kesimpulan:  

1. Perusahaan Soleha Berseri memproduksi tiga jenis produk olahan ikan 

Patin, yaitu ikan salai Patin, fillet salai Patin, nugget ikan Patin,  

2. Untuk memproduksi produk olahan tersebut, biaya terbesar ada pada 

pengadaan bahan baku ikan Patin segar (83,89% ikan salai Patin, 83,99% 

fillet salai Patin). Sedangkan untuk nugget hanya 28,42% dibawah 

kebutuhan bahan lainya (kuning telur) sebesar 45,48% dari total biaya 

produksi.  

3. Harga pokok produksi ikan salai Patin sebesar Rp 29.800,- per kg, fillet 

salai Patin sebesar Rp 37.210,- per kg, dan untuk nugget Rp 879,5, - 

perbungus, dengan harga jual masing-masing produk; ikan salai Patin Rp 

35.000,-/ kg, fillet salai Patin Rp 45.000,-/ kg, dan nugget Rp 1.000,-/ 

bungkus, sehingga ada keuntungan yang diperoleh.  

4. Penerimaan per bulan dari ketiga produk hasil olahan perusahaan Soleha 

Berseri sebesar Rp 25.595.000,- dengan tingkat  

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa  usaha pengolahan ikan salai 

Patin cukup aman untuk diusahakan. Usaha pengolahan ikan salai dan fillet 
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salai Patin cukup menguntungkan dan dimungkinkan untuk dikembangkan 

lebih besar lagi, terlebih untuk fillet salai Patin yang nilai ekonomisnya tinggi, 

tapi sebelum mengambil keputusan disarankan penjajakan pasar terlebih 

dahulu perlu dilakukan agar hasil produksi dapat dipasarkan.   

Penelitian dari Bank Indonesia  (2009), Pola Pembiayaan Usaha  

Pengolahan Tuna Loin menunjukkan  hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Biaya investasi yang diperlukan untuk usaha pengolahan tuna loin ini sebesar 

Rp44.970.000,- dimana sebesar 60% atau Rp26.982.000,- dipenuhi dari 

kredit investasi dan sisanya 40% atau Rp17.988.000,- adalah modal sendiri.  

Sedangkan kebutuhan modal kerja rata-rata per bulan adalah sebesar 

Rp99.901.727,-.  Diasumsikan modal awal produksi yang harus dipenuhi 

adalah untuk menutupi biaya operasional selama 1,5 bulan. Hal ini dihitung 

berdasarkan lama waktu nelayan melaut, dimana diasumsikan paling cepat 2 

minggu baru mendarat membawa hasil. Kebutuhan modal kerja untuk 1,5 

bulan adalah sebesar Rp149.852.591,- dimana 60% dari modal kerja 

merupakan kredit dari bank, dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun 

dan suku bunga 14%  per tahun.  

2. Berdasarkan asumsi  yang ada didapat NPV sebesar Rp140.422.993,- dan 

Net B/C Ratio 1,72 kali. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pengolahan tuna 

loin ini layak untuk dilaksanakan, dengan masa pengembalian modal selama 

1,81 tahun.  

3. Hasil analisis sensitivitas terhadap kenaikan biaya variabel sebesar 5% 

dengan pendapatan tetap didapat nilai NPV Rp17,928,960,-  IRR  18,77% 

dan Net B/C Ratio 1,09 kali dengan selama 2,7 tahun.  Hasil analisis ini 

menunjukkan bahwa  usaha ini layak dilaksanakan dengan kenaikan biaya 

variabel 5%. 

4. Usaha pengolahan tuna loin menjadi tidak layak untuk dilaksanakan apabila 

terjadi kenaikan biaya variabel sampai dengan 6%.  Hasil analisis sensitivitas 

terhadap kenaikan biaya variabel sebesar 6% dengan pendapatan tetap 

didapat nilai NPV Rp(31.068.653,-), IRR 5,33% dan Net B/C Ratio 0,84 kali 

dengan masa pengembalian modal selama lebih dari 3 tahun.  
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5. Usaha pengolahan tuna loin masih layak untuk dilaksanakan meski terjadi 

penurunan pendapatan sampai dengan 4%, dengan NPV sebesar 

Rp18.955.206,- Net B/C Ratio 1.10 dengan PBP selama 2,7 tahun. Usaha 

tidak lagi layak dilaksanakan apabila terjadi penurunan pendapatan sampai 

5%, dengan NPV sebesar Rp(11.411.741,-), Net B/C Ratio 0,94 kali dan PBP 

lebih dari 3 tahun. 

10.Usaha pengolahan tuna loin masih layak dilaksanakan meski terjadi kenaikan 

biaya variabel dan penurunan pendapatan masing-masing sampai dengan 

2%, dimana didapat nilai NPV Rp30.691.486,- Net B/C Ratio 1,16 kali dan 

PBP selama 2,6 tahun. Akan tetapi usaha ini menjadi tidak layak 

dilaksanakan ketika biaya variabel mengalami kenaikan dengan penurunan 

pendapatan masing-masing sampai 3%, didapat nilai NPV Rp(24.174.267,-) 

dan Net B/C Ratio 0,88 kali dengan masa pengembalian modal lebih dari 3 

tahun. 

11.Dari perhitungan proyeksi rugi laba usaha diketahui bahwa usaha 

pengolahan tuna loin menghasilkan laba (setelah pajak) rata-rata per tahun 

sebesar Rp149.140.516,25 dan rata-rata per bulan sebesar Rp12.428.376,35, 

dengan nilai profit on sales rata-rata per tahun sebesar 11,40 %. 

12.Berdasarkan potensi bahan baku, pangsa pasar, tingkat teknologi serta 

aspek finansial, maka usaha pengolahan tuna loin ini layak untuk dibiayai. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Bank Indonesia bekerjasama dengan 

Fakultas Pertanian Universitas Riau pada tahun  menyimpulkan sejumlah 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan usaha perikanan tangkap merupakan faktor pendukung  

terbesar bagi usaha pengolahan ikan kering agar dapat memasok ikan segar 

sebagai bahan baku usaha pengolahan dengan harga yang murah dan  

bermutu tinggi.   

2. Dua faktor terpenting bagi keberhasilan usaha pengolahan ikan kering selain   

faktor bahan baku adalah tingkat kekeringan dan kualitas pengemasan 

produk.  Tingkat kekeringan akan menjadi faktor pembeda suatu produsen 
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dengan  produsen lainnya, dimana akan timbul keterikatan antara konsumen 

dengan produsen ikan kering tertentu.   

3. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan ikan kering 

adalah          Rp 3.203.476,00, dan biaya modal kerja adalah sebesar Rp 

7.712.990,10.  

4.  Analisis keuangan dan kelayakan proyek usaha pengolahan ikan kering 

sesuai asumsi yang digunakan adalah layak untuk dilaksanakan dengan nilai 

NPV Rp  6.062.902,923, IRR 1,23%, Net B/C 3,001, dan PBP 28,9 bulan atau 

2,4 tahun.  Industri ini juga mampu melunasi kewajiban angsuran kredit 

kepada bank.   

5. Industri ikan kering ini sangat tahan terhadap kenaikan biaya variabel maupun 

penurunan pendapatan, karena usaha ini masih dianggap layak walaupun  

kenaikan biaya variabel atau penurunan pendapatan terjadi sampai 10%.   

6. Pengembangan industri ikan kering memberikan manfaat yang positif dari  

aspek sosial ekonomi wilayah dengan terbukanya peluang kerja serta 

peningkatan pendapatan masyarakat, namun dari sisi dampak lingkungan, 

masalah limbah dan hygiene dan sanitasi produk masih sangat perlu 

diperhatikan.   

7. Perlu adanya informasi alternatif pembiayaan dengan menggunakan      2 

(dua)  pola, yaitu pembiayaan kepada kelompok dan kepada individu untuk  

penyesuaian kebijakan pada masing-masing bank/lembaga keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Hidayat (2006)  adalah tentang pola alokasi 

kredit perbankan daerah untuk UMKM. tujuan  penelitian ini adalah untuk: 1) 

mengidentifikasi program pembiayaan UMKM untuk bidang usaha agribisnis 

hortikultura, perikanan dan kelautan, dan industri rumahtangga yang dilakukan 

oleh perbankan daerah; 2) mengidentifikasi kendala skema penyaluran kredit 

UMKM dari sisi perbankan dan dari sisi pengusaha UMKM; 3) menyusun dan 

mendeskripsikan peta penyaluran kredit perbankan daerah bagi UMKM menurut 

tipologi UMKM dan kategori kelompok bank serta memformulasikan batasan 

atau indikator optimal penyaluran kredit UMKM; dan 4) mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan peta tipologi UMKM menurut sektor industri atau komoditas di 

daerah kabupaten/kota Sulsel.  
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Penelitian di wilayah propinsi Sulsel ini dilaksanakan dengan memilih 6 

kabupaten/kota sampel yaitu Makassar, Gowa, Bulukumba, Bone, Enrekang dan 

Pare-Pare. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui dua tipe sampel yaitu: a) sampel perbankan dan 

instansi terkait (39 informan) melalui indepth interview ; dan b) sampel 

pengusaha (344 responden) melalui survey dengan wawancara terstruktur. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kausal-komparatif untuk 

menentukan faktor kendala penyaluran skema kredit UMKM dari sisi perbankan 

dan sisi pengusaha UMKM.   

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu 

skema kredit khusus yang memungkinkan para pengusaha UMKM untuk 

mengakses dana perbankan daerah secara optimal. Tingkat kemacetan kredit 

bagi UMKM di Sul-Sel adalah rendah (2-3%), sehingga pengusaha UMKM layak 

mendapatkan kepercayaan untuk memperoleh kredit dari pihak perbankan 

daerah. Salah satu penyebab kurang optimalnya penyaluran kredit perbankan 

daerah bagi UMKM adalah terbatasnya kewenangan perbankan daerah untuk 

mendesain skim yang sesuai kondisi kebutuhan UMKM di daerah. Skim 

pembiayaan perbankan daerah dengan melibatkan PEMDA atau lembaga terkait 

lainnya tampak meletakkan UMKM hanya sebagai objek belum sebagai subjek 

pengembangan. Skim pembiayaan yang diterapkan selama ini oleh perbankan 

tidak pula mendorong munculnya inovasi skim pembiayaan bagi UMKM, 

sehingga persaingan antar bank terletak pada kapasitas pelayanan yang 

ditentukan oleh luas jaringan yang dimiliki perbankan. Kedepan, perbankan 

daerah di Sulsel selayaknya menyalurkan kredit dengan skim berbeda untuk 

masing-masing usaha mikro, kecil dan menengah terutama bagi sektor ekonomi 

unggulan Sulsel seperti ketiga bidang usaha: agribisnis hortikultura, perikanan 

dan kelautan, dan industri rumah tangga.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan fokus pada beberapa 

kecamatan yang memiliki banyak home industry panganolahan hasil pertanian 

dan perikanan. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan.   

3.2. Jenis Penelitian 

 Secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif meskipun 

pada beberapa bagian analisis ada beberapa analisis kuantitatif  berupa analisis 

SWOT dan Net Present Value (NPV). Penelitian ini juga merupakan penelitian 

survei dengan menggunakan kuisioner dengan sampel yang terbatas pada 

kecamatan dan desa tertentu yang memiliki produk  pangan olahan   pertanian 

dan perikanan yang potensial. 

3.3.  Pengumpulan Data 

 Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data sekunder dari data BPS, data dari instansi yang terkait 

untuk data awal untuk mengidentitifikasi beberapa produk pangan olahan 

dari pertanian dan perikanan yang banyak keberadaannya di Kabupaten 

Banjar. 

2. Meminta informasi dan opini dari nara sumber terutama dari beberapa pakar 

yang menguasai teknologi pertanian dan teknologi perikanan untuk 

mengembangkan rancangan penelitian dan menunjang analisis penelitian 

3. Berdasarkan data sekunder dan informasi dari instansi terkait kemudian 

dipilih  beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar yang memiliki banyak 
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usaha rumah tangga  pangan olahan dari pertanian dan perikanan sebagai 

lokasi penelitian. 

4. Melakukan wawancara dengan informan atau pihak terkait di wilayah 

kecamatan dan desa yang telah dipilih sebagai fokus penelitian. 

5. Melakukan survei dengan mewawancarai pelaku usaha industri rumah 

tangga dengan mengguanakan kuisioner yang telah sebelumnya disiapkan 

unuk mengumpulkan data tentang modal tetap, modal kerja, pola 

pembiayaan peralatan, tenaga kerja,  pemasaran, distribusi dan sebagainya. 

6. Melakukan observasi lapangan terhadap proses produksi, kondisi peralatan 

produksi  fasiltas penunjang produksi dan distribusi, penanganan limbah 

prose produksi  terhadap lingkungan dan banyak hal lain untuk menggali 

lebih dalam masalah yang dihadapi pelaku usaha. 

7. Melakukan analisis data secara statistik dan kualitatif untuk memperoleh 

kesimpulan dalam penelitian ini. 

3.4.  Analisis Data. 

   Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa alat 

analisis sebagai berikut: 

1. Analisis SWOT 

Analisa SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan usaha. 

Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur 

internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal 

yaitu peluang dan ancaman. 

Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah : 

 



17 
 

17 
 

 Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisis ini 

diharapkan membuahkan rencana jangka panjang. 

 Atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisa ini 

lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana 

perbaikan (short-term improvement plan). 

2. Analisis Net present Value 

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi 

kelayakan suatu usaha secara lebih teliti dengan memasukkan unsur 

pengaruh dari konsep time value of money ke dalam perhitungan sehingga 

keputusan yang dibuat akan menjadi lebih baik.   

Net Present Value ( nilai sekarang) 

NPV  =  ∑ (CF/r) dimana t = 1, 2, 3,...,n 

NPV =  Net Presnt Value (nilai sekarang) 

CF  =  Aliran kas/cash flow 

t    =  Periode waktu 

  n  =  Umur usulan usaha 

  r   =  Tingkat suku bunga 

Kriteria yang dipakai adalah apabila NPV > 0, maka usaha dikatakan layak 

atau menguntungkan. 

 

3.5. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Untuk mengarahkan kegiatan penelitian ini dengan baik, maka perlu 

diuraikan secara garis besar beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian ini, sebagai berikut:  

1) Pengajuan proposal penelitian, 
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2) Seminar proposal penelitian, 

3) Penyusunan instrumen penelitian, 

4) Penentuan sampel dan obyek penelitian, 

5) Uji validitas instrumen penelitian, 

6) Perekrutan dan seleksi enumerator, 

7) Pelatihan enumerator, 

8) Pengumpulan data penelitian, 

9) Pengolahan data penelitian, 

10) Analisa data penelitian, 

11) Penulisan draft laporan penelitian, 

12) Seminar hasil penelitian, 

13) Penyusunan laporan akhir (final report) penelitian, 

14) Penyerahan laporan akhir hasil penelitian. 

 

3.6. Tim Peneliti 

No. Nama Jabatan Dalam Tim Bidang Keahlian 

1 Drs. Zakhyadi Ariffin, M.Si Ketua Peneliti Kewirausahaan  

2 Muhammad Ziyad, SE, MM Anggota Pemasaran 

3 Asrid Juniar, SE, MM Anggota Keuangan 

4 Akhid yulianto, SE, M.Sc (Log) Anggota Produksi 

5 Ir. Hasan Talaohu, MM Anggota Penatausahaan Industri 

6 Kris wibowo Anggota Penatausahaan Industri 

7 Ali Wardhana, SP, M.Si Surveyor - 

8 Ahmad Rifani, SE, MM Surveyor - 



19 
 

19 
 

9 Tim PemKab Banjar surveyor - 

9 Burhanuddin, SH Operator Komputer - 

10 Megayulia Nooryaneti, S.Si Operator Komputer - 
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BAB  IV  

GAMBARAN UMUM DAERAH 
 

4.1. Aspek Geografi dan Demografi  

Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, 

berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur  serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 

38 Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km2 atau sekitar 12,20 %  dari luas 

wilayah  Provinsi Kalimantan Selatan 

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan:  

a.  Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara;   

b.  Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur;   

c.  Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan;       

d.  Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.  

Adapun letak dan kedudukan Kabupaten Banjar sangat strategis yaitu 

sebagai daerah :  

a. Kabupaten Banjar sebagai Trans Kalimantan 

b. Kabupaten Banjar sebagai penyangga kota Banjarmasin 

c. Dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalsel 

d. Dekat dengan Airport, Terminal Regional dan Pelabuhan 

e. Termasuk bagian rencana Provinsi Kalsel sebagai kota metropolitan 

(Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura). 
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Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Banjar 

 

Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013, Kabupaten 

Banjar terbagi ke dalam 19 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. 

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), 

dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah KecamatanMartapura Timur, 

yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Adapun rincian data luas wilayah Kabupaten Banjar 

menurut kecamatan tahun 2010 dapat dilihat pada  tabel 4.1. di bawah ini. 
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Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut KecamatanTahun 2013 

 
Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2013 
 

4.2. Aspek Kependudukan 

Meski  memiliki posisi  strategis dalam  jalur  perekonomian  regional,  

Kabupaten  Banjar memiliki topografis yang tergolong rendah (dari permukaan 

laut). Meski ketinggiannya bervariasi  antara  0  –  1.878  m.  Dimana  35%  

berada  pada  ketinggian  0-7  m dpl  (dari permukaan laut), 55,54% pada 50-

5300 m dpl, dan 9,45% sisanya berada pada posisi lebih dari 300 m dpl. Kondisi 

ini menyebabkan sebagian daerahnya selalu tergenang oleh air. Dengan 

perkiraan 29,93% selalu tergenang, sementara 0,59% tanahnya tergenang 

secara periodik. 

Dari sisi demografis, hingga 2011 Kabupaten Banjar dihuni oleh 
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sebanyak 521.663 jiwa. Jumlah ini naik 2,92% dari angka 506.839 jiwa pada 

tahun sebelumnya (2010). dalam jumlah  ini rasio  jenis kelamin  pada 2011  

mencapai 105,  yang  berarti ada  sekitar  105 penduduk pria tiap 100 penduduk 

wanitanya. 

Terkait dengan kepadatan penduduk, rasio kepadatan hingga 2011 

mencapai 112 jiwa/km2.Meningkat dibandingkan 2010 yang hanya sebesar 109 

jiwa/km2.Sementara itu, dari Gambar 2 dibawah kita bisa menyimpulkan bahwa 

penyebaran penduduk di Kabupaten banjar berbanding terbalik dengan luas 

lahan untuk ditinggali.Hal ini tentu berpengaruh terhadap moda perekonomian 

yang dijalani oleh para warganya. Dimana pada daerah padat menuntut  moda 

ekonomi yang  menuntut  sektor perekonomian dengan kebutuhan lahan yang 

lebih rendah seperti sektor sekunder dan tersier.Sementara pada daerah dengan 

tingkat kepadatan rendah menuntut sektor-sektor primer/ produksi barang, 

dengan kebutuhan lahan yang  lebih  tinggi.Perlu  diketahui,  tingkat  kepadatan  

penduduk  tertinggi  di  Kabupaten Banjar terpusat di kecamatan Martapura 

dengan intensitas mencapai 2498 jiwa/km2.Sementara itu intensitas kepadatan 

terendah berada di kecamatan Aranio dengan rasio 7 jiwa/km2. 

 
4.3. Aspek Ketenagakerjaan 

Dari sisi ketenaga-kerjaan, angka angkatan kerja penduduk desa 

mengungguli jumlah penduduk perkotaan, dengan kategori penduduk usia 

produktif mendominasi   baik di perkotaan maupun perdesaan. Tercatat 

diperdesaan angkatan kerjanya berjumlah sekitar 

195.179 dengan usia terbanyak pada kisaran umur 30-34 Tahun sebanyak 

28.040 jiwa. Sementara di perkotaan total angkatan kerja sebanyak 78.426 jiwa 

dengan usia terbanyak pada kisaran umur 35-39 tahun sebanyak 11.231 jiwa. 
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Sementara itu berdasarkan tingkat penyerapannya desa juga mengungguli kota. 

Tercatat pada 2011 jumlah angkatan kerja perdesaan yang berhasil terserap di 

pasar tenaga kerja mencapai 97,43% atau naik dibandingkan tahun 2010 yang 

hanya sebesar 96,28%. Sementara itu di Perkotaan pada 2011 lalu 

penyerapan angkatan kerja di pasar angkatan kerja hanya sebesar 90.09%, atau 

turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya (2010) yang sebesar 95,55%. 

Sayangnya Angkatan kerja ini masih memiliki kualitas pendidikan yang tergolong 

rendah. Berdasarkan data Sakernas pada 2011 lalu tercatat jenjang pendidikan 

yang mendominasi para angkatan kerja tersebut, baik laki-laki maupun 

perempuan, adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar kebawah (sekitar 

56,51%). Hal ini berkebalikan pada tingkat pendidikan SMP maupun SMA yang 

masing-masing hanya sebesar 19% dan 15,88%. 

Penyerapan tenaga kerja di perdesaan didominasi oleh sektor pertanian 

dengan jumlah pekerja mencapai 73% (sekitar 138.586 jiwa) dari total lapangan 

kerja yang ada. Sementara itu sektor perdagangan sebanyak 15% (28.679 jiwa) 

dan sektor jasa sebanyak 4% (7.622 jiwa).Untuk daerah perkotaan distribusi 

penyerapan tenaga kerja tergolong merata untuk masing-masing 

sektornya.Penyerapan tertinggi berada pada sektor perdagangan dengan jumlah 

penyerapan sebanyak 37% (26.270 jiwa) dari jumlah lapangan kerja yang 

tersedia.Hal ini diikuti sektor jasa sebanyak 27% (19.282 jiwa) dan sektor 

pertanian sebanyak 11% (7.892 jiwa), serta sektor konstruksi/ bangunan 

sebanyak 10% (7.314 jiwa). Sedangkan sektor-sektor sekunder dan tersier 

seperti  Industri Manufaktur, Trasnportasi/Komunikasi, serta sektor Jasa 

Keuangan menyerap jumlah tenaga kerja yang kecil dengan kisaran 1-5% baik di 

desa maupun kota. 
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4.4. Aspek Ekonomi 

Pada 2011 lalu PDRB (Riil) Kabupaten Banjar sebesar Rp 3529,22 

Miliar, atau meningkat sebesar 5,34% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Peningkatan ini merupakan peningkatan pertama setelah empat tahun terakhir 

PDRB Banjar terus mengalami penurunan.data tahun 2011  menunjukkan 

abahwa kontributor utama berasal dari sektor pertanian sebesar Rp 920.15 

miliar (26%). Hal ini diikuti Sektor Perdaganagn, Hotel, dan Restoran sebesar 

Rp 827,58 miliar (24%) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 

577,29 miliar. 

Perekonomian kabupaten Banjar ditunjang sektor-sektor usaha dengan 

berbagai sklanya.Berdasarkan  kepemilikan  jumlah  tenaga  kerja,  level  Usaha  

Kecil  dan  Rumah Tangga mendominasi.Industri karet sendiri memang belum 

mendominasi dalam sektor perindustrian di kabupaten Banjar. Hal yang agak 

menonjol (bila keberadaannya (jumlahnya) dibandingkan dengan dari jenis 

industri lain- dari industri karet ini mungkin bisa dilihat dalam level Kecil (terbesar 

kedua dengan jumlah 45 unit) dan Rumah Tangga (terbesar  ketiga  dengan  

jumlah  471  unit).  Meski demikian  industri  ini  tersedia  dalamberbagai 

skalanya, mulai dari skala kecil hingga besar. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

sebuah  kemungkinan  rantai  perindustrian  bisa  dilakukan  antara  berbagai  

level  skala tersebut. Terutama dalam melakukan transfer teknologi maupun 

informasi rantai perdagangan. Meskipun hal terkait distribusi nilai tambah anatar 

berbagai level tersebut perlu diperhatikan. 

Hingga tahun 2010 jumlah usaha perdagangan yang mendominasi di 

Kabupaten Banjar adalah jenis Pedagang Kecil yang tercatat mencapai 65,745 % 

(sekitar 334 unit). Sementara itu Pedagang dengan skala menengah mencapai 
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22,64 % (115 unit), dan pedagang besar mencapai 11,61 % (59 unit). 

Perekonomian ini juga ditopang dengan 52 unit Koperasi Unit Desa  dan  158  

Koperasi  Non-KUD.  Sebagai  informasi  total  volume  usaha  KUD  ini 

mencapai Rp 4.860.585. Sementara total volume usaha koperasi Non-KUD 

mencapai Rp 28.076.617 

 

 

  

 



 70

BAB  V  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Industri rumah tangga atau yang dikenal juga dengan home industry 

merupakan merupakan bentuk industry  yang diklasifikasikan dalam jumlah 

tenaga kerja yang digunakan yaitu antar 1- 4 orang tenaga kerja. Tenaga kerja 

yang digunakan biasanya berasal dari keluarga, begitu pula dengan pimpinan, 

pemilik atau pengelola usaha merupakan kepala rumah tangga atau keluarga 

yang dipercaya. Industri ini meskipun berskala mikro dan memiliki modal yang 

terbatas, namun memiliki potensi ekonomi tinggi jika mempunyai pasar yang baik. 

Seiring dengan populernya dunia usaha atau yang dikenal dengan 

entrpreneurship industri rumah tangga ikut mengalami perkembangan sebagai 

salah satu bentuk dari wirausaha. Industri ini uumumnya menghasilkan produk-

produk kreatif, kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian dan sebagainya. 

 

5.1. Analisis SWOT  HOME INDUSTRY Sektor  Pengolahan 

Home Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan di 

kabupaten Banjar memiliki peluang usaha yang masih terbuka luas dengan 

posisi strategis kabupaten Banjar sebagai daerah pintu gerbang masuk ke 

Banjarmasin baik antar Kabupaten maupun antar Provinsi dengan lokasi 

airport yang berjarak hanya sekitar 5 km dari Kota Martapura. 

Adapun hasil identifikasi SWOT untuk Home Industri Pengolahan 

Hasil Pertanian dan Perikanan ditunjukan pada tabel 5.1 di bawah ini: 
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Tabel : 5.1.  Analisis SWOT  Home Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan 
Periknan di Kabupaten Banjar 

SWOT (Strength and Weakness-Opportunity and Threat) 
Internal Factors External Factors 
Kekuatan (Strength) Peluang (Opportunity) 
1. Pengalaman Berusaha 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar, 

Banjarbaru dan Banjarmasin 
2. Usia Pelaku Usaha masih relatif muda 2. Industri di Kalimantan Selatan 
3. Potensi Pasar yang masih besar 3. Perkembangan Kawasan Kabupaten Banjar 
4. Posisi Strategis Kabupaten Banjar 

(heterland area) 
4. Potensi pasar yang masih luas 

5. Dukungan Pemda terhadap usaha rakyat 5. Kabupaten Banjar sebagi tujuan Investasi 
6. Memiliki kedekatan dengan Pemasok 6. Kabupaten Banjar sebagai tujuan hunian 

tempat tinggal 
7. Sarana transportasi yang memadai  7. Banyak berdirinya pusat perbelanjaan 

modern. 
8. Sarana komunikasi yang memadai     
9. Local Content     
Kelemahan (Weakness) Ancaman (Threat) 
1. Permodalan Usaha yang masih terbatas 1. Membanjirnya Komoditas  Import 
2. Administrasi Usaha yang belum rapi 2. Iklim yang tidak menentu 
3. Manajemen usaha belum di kelola dengan 

baik 
3. Persaingan tingkat naisonal dalam hak dan 

paten 
4. Usaha masih dijalankan secara individual 

dimana jaringan kerja sama maih lemah 
4. Liberalisai perdagangan 

5. Akses jaringan Pemasaran relatif terbatas 5. Fluktuasi harga bahan baku yang tidak 
menentu 

6. Keterampilan tenaga kerja masih rendah 6. Persaingan tingkat internasional dari tingkat 
harga dan kualitas 

7. Akses lembaga keuangan dan pendukung 
lain masih terbatas 

  

8. Belum memilki perencanaan usaha secara 
periodik 

    

9. Standarisasi kualitas masih rendah     
 

Berdasarkan matriks SWOT diatas, Industri Pengolahan memiliki 

prospek peluang pasar yang masih luas. Hal ini didukung dengan 

pengalaman usaha yang baik dari para pelaku usaha HOME INDUSTRY, 

selain itu memilki kekuatan pada local content dan memiliki kedekatan 

dengan pemasok. Keunggulan yang lain adalah posisi strategis Banjar dan 

sarana transfortasi yang memadai sehingga memperlancar pendistribusian. 

Meskipun masih ada beberapa kelemahan yang dihadapi antara lain pelaku 

belum memiliki perencanaan usaha secara periodik, pengelolaan 

manajemen yang masih tradisional dan keterbatasan modal. Berdasarkan 
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hasil penilaian(rating/skor) pengaruh faktor-faktor kunci sukses  analisis 

SWOT dengan teknik IFAS (Internal Strategic Faktor Analysis Summary) 

dan EFAS (External Strategic Faktor Analysis Summary) diperoleh posisi 

HOME INDUSTRY sektor perdagangan di Banjar pada posisi kuadran III 

yaitu kondisi Question Mark, dengan fokus strategi meminimalkan masalah-

masalah internal usaha dalam hal ini dengan cara pemberdayaan 

karyawan, pelatihan, pembenahan administrasi serta pengelolaan 

manajemen yang baik sehingga masalah internal perusahaan terbenahi. 

Diagram posisi rating perhitungan analisis SWOT ditujukan pada gambar 

5.1.  

Gambar: 5.1. Posisi  Home Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan 

Perikanan dalam Analisis SWOT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sumber : Hasil Evaluasi, data diolah (2014) 

 

Berdasarkan hasil identifikasi skor   diperoleh total skor pada sumbu 

y (Peluang-Ancaman) = 1,33 > 0 dan skor pada sumbu x (Kekuatan-

Berbagai Peluang 

Berbagai Ancaman 

Kekuatan 
Internal 

Kelemahan 
Internal 

Negative 

Positive  

Negative 

Positive  
Kuadran  4 Kuadran  2 

Kuadran  1 Kuadran  3 

- 0,31 

1,33 
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Kelemahan) = - 0,31< 0 maka dapat disimpulkan bahwa posisi HOME 

INDUSTRY sektor Industri Kerajinan dan Pengolahan Banjar berada pada 

kuadran III yaitu  mendukung strategi yang fokus pada meminimalkan 

faktor-faktor internal perusahaan dengan cara meningkatkan keterampilan 

karyawan melalui pelatihan dan pemeberdayaan, pembenahan 

adminstrasi, pengelolaan manajemen yang baik dan lain-lain sebagaimana 

yang telah diuraikan diatas.  

 

5.2. Analisis Skim Pembiayaan 

Berdasarkan permasalahan permodalan yang dihadapi pelaku home 

industry, maka alternatif skim pembiayaan dalam hal penguatan permodalan 

bagi Home Industri di Kabupaten Banjar y aitu Model skim penjaminan 

pemda melalui APBD dan kerja sama dengan perbankan dan pihak swasta. 

Dalam hal ini konsep risk sharing dan penyertaan modal pemerintah daerah 

dalam pembiayaan Home Industri di Kabupaten Banjar merupakan salah 

satu pilihan sistem perkuatan modal yang sepatutnya dapat dipertimbangkan 

dalam pengembangan usaha Home Industri berdasarkan kinerja manajemen 

yang dicapai oleh home industri. Di samping itu skema pembiayaan ini juga 

melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang terdapat di Kabupaten 

Banjar sebagai program kemitraan (CRS). Program kemitraan antara Home 

industry dengan usaha besar idealnya dilandasi oleh adanya keterkaitan 

usaha, melalui prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan kita kenal dengan “win-win solution” .   

Program kemitraan ini didorong karena kepedulian perusahaan 

besar untuk membina perusahaan kecil, khususnya usaha mikro dan kecil. 
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Pola kepedulian perusahaan besar dalam bentuk sosial seperti ini yang 

sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak 

dikembangkan. CSR sebagai salah satu solusi kemitraan dapat memperkuat 

daya saing dan modal Home Industri. Adapun skema pembiayaan ini dapat 

digambarkan pada gambar. sebagai berikut : 

Gambar:  Skema Pembiayaan Home Industry  dengan konsep risk 
sharing dan penyertaan Modal  PEMDA serta program 
kemitraan (CSR) 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

Sumber:  Skim Pembiayaan Usaha Mikro (2014) 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar 

sebagai regulator menjamin skim pembiayaan yang dilakukan oleh home 

industry kepada Lembaga Keuangan melalui APBD. Namun dalam 

pelaksanaannya Pihak Pemerintah Kabupaten Banjar harus terus memantau 

home industri yang dijamin agar dana penjaminan dapat digunakan secara 

berkelanjutan. Untuk itulah sangat diperlukan lembaga pendukungan teknis dan 

konsultasi (klinik bisnis)  yang diharapkan dapat menjembatani kekurangan-

kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh home industri.  Klinik bisnis ini 

didirikan dengan tujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas 

PEMDA 

PERBANKAN 

HOME 
INDUSTRY 

CSR GROUP 

KLINIK BISNIS / 
PEMBERDAYAAN HOME 

INDUSTRY 
 Pembinaan 
 Pendampingan 
 Pelatihan dan Pengembangan         
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akses home industri kepada sumber daya produktif agar mampu 

memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta 

meningkatkan skala usahanya. Sasaran program klinik bisnis ini  adalah 

tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang 

terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses home industri terhadap 

pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, 

teknologi, dan informasi, meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga 

keuangan bagi home industri, dan meningkatnya jangkauan layanan lembaga 

keuangan.  

 

5.3. Identifikasi Produk Home Industri di kabupaten Banjar 

5.3.1. Sektor Pengolahan Hasil Pertanian 

A.  Keripik Jamur Tiram 

1. Pay Back Period (Periode pengembalian Investasi) 

 Untuk menghitung berapa lama hasil kembalian investasi usaha, 

dengan Formula :   

 

tahunx
flowCash

InvestasiPBP 1  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui : 

Rata-Rata Biaya Investasi : Rp.9.000.000 (Rp.108.000.000/tahun) 

Rara-Rata Cash in Flow  : Rp.5.500.000 (Rp.66.000.000/tahun) 

Umur Ekonomis Peralatan :  5 tahun 

 

tahuntahunxPBP 6,11
000.000.66
000.000.108

  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengembalian Investasi 

selama 1,6 tahun sehingika umur ekonomis peralatan investasi 
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selama 5 tahun, maka usaha pengolahan layak secara ekonomi 

karena Pengembalian Investasi lebih kecil dari umur ekonomisnya. 

2. Net Present Value 

Untuk menghitung berapa selisih uang yang diterima dengan yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Dengan 

formula : 

nr
bersihKasPV

)1( 
  

 

Jika saat ini tingkat suku bunga yang relevan sebesar 7,5 % maka : 

 179.476.1
371,44

000.000.66
)5,71(
000.000.66

5 


PenerimaanPV   

 058.647
5,8
000.500.5

)5,71(
000.500.5




InvestasiPV , sehingga 

120.829179.476.1058.647  PenerimaanInvestasi PVPVNVP  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV positif atau lebih 

besar dari 0, sehingga usaha tersebut layak dijalankan bisa 

memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 

 

B. Kerupuk Singkong/Ubi 

1. Pay Back Period (Periode pengembalian Investasi) 

Untuk menghitung berapa lama hasil kembalian investasi usaha, 

dengan Formula :   

 

tahunx
flowCash

InvestasiPBP 1  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui : 

Rata-Rata Biaya Investasi : Rp. 5.000.000 (Rp.60.000.000/tahun) 

Rara-Rata Cash in Flow  : Rp.4.000.000 (Rp. 48.000.000/tahun) 

Umur Ekonomis Peralatan :  5 tahun 
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tahuntahunxPBP 25,11
000.000.48
000.000.60

  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengembalian Investasi 

selama 1,25 tahun sehingga umur ekonomis peralatan investasi 

selama 5 tahun, maka usaha pengolahan layak secara ekonomi 

karena Pengembalian Investasi lebih kecil dari umur ekonomisnya. 

 

2. Net Present Value 

Untuk menghitung berapa selisih uang yang diterima dengan yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Dengan 

formula : 

nr
bersihKasPV

)1( 
  

 

Jika saat ini tingkat suku bunga yang relevan sebesar 7,5 % maka : 

 787.881.1
371,44

000.000.48
)5,71(
000.000.48

5 


PenerimaanPV   

 235.588
5,8
000.000.5

)5,71(
000.000.5




InvestasiPV , sehingga 

551.293.1787.881.1235.588  PenerimaanInvestasi PVPVNVP  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV positif atau lebih 

besar dari 0, sehingga usaha tersebut layak dijalankan bisa 

memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 

 

C. Kacang Jaruk/Oven 

1. Pay Back Period (Periode pengembalian Investasi) 

Untuk menghitung berapa lama hasil kembalian investasi usaha, 

dengan Formula :   

 

tahunx
flowCash

InvestasiPBP 1  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui : 
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Rata-Rata Biaya Investasi : Rp. 10.000.000 (Rp.120.000.000/tahun) 

Rara-Rata Cash in Flow  : Rp.7.000.000 (Rp. 84.000.000/tahun) 

Umur Ekonomis Peralatan :  5 tahun 

 

tahuntahunxPBP 42,11
000.000.84
000.000.120

  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengembalian Investasi 

selama 1,42 tahun sehingika umur ekonomis peralatan investasi 

selama 5 tahun, maka usaha pengolahan layak secara ekonomi 

karena Pengembalian Investasi lebih kecil dari umur ekonomisnya. 

2. Net Present Value 

Untuk menghitung berapa selisih uang yang diterima dengan yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Dengan 

formula : 

nr
bersihKasPV

)1( 
  

 

Jika saat ini tingkat suku bunga yang relevan sebesar 7,5 % maka : 

 128.893.1
371,44

000.000.84
)5,71(
000.000.84

5 


PenerimaanPV   

 529.823
5,8
000.000.7

)5,71(
000.000.7




InvestasiPV , sehingga 

599.069.1128.893.1529.823  PenerimaanInvestasi PVPVNVP  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV positif atau lebih 

besar dari 0, sehingga usaha tersebut layak dijalankan bisa 

memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 

 

D. Kue Bangkit 

1. Pay Back Period (Periode pengembalian Investasi) 

Untuk menghitung berapa lama hasil kembalian investasi usaha, 

dengan Formula :   
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tahunx
flowCash

InvestasiPBP 1  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui : 

Rata-Rata Biaya Investasi : Rp. 15.000.000 (Rp.180.000.000/tahun) 

Rara-Rata Cash in Flow  : Rp.12.000.000 (Rp. 144.000.000/tahun) 

Umur Ekonomis Peralatan :  5 tahun 

 

tahuntahunxPBP 25,11
000.000.144
000.000.180

  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengembalian Investasi 

selama 1,25 tahun sehingga umur ekonomis peralatan investasi 

selama 5 tahun, maka usaha pengolahan layak secara ekonomi 

karena Pengembalian Investasi lebih kecil dari umur ekonomisnya. 

2. Net Present Value 

Untuk menghitung berapa selisih uang yang diterima dengan yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Dengan 

formula : 

nr
bersihKasPV

)1( 
  

 

Jika saat ini tingkat suku bunga yang relevan sebesar 7,5 % maka : 

 362.245.3
371,44

000.000.144
)5,71(
000.000.144

5 


PenerimaanPV   

 705.764.1
5,8

000.000.15
)5,71(
000.000.15

5 


InvestasiPV , sehingga 

658.480.1362.245.3705.764.1  PenerimaanInvestasi PVPVNVP  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV positif atau lebih 

besar dari 0, sehingga usaha tersebut layak dijalankan bisa 

memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 
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5.3.2. Sektor Pengolahan Hasil Perikanan 

A. Aneka Olahan Ikan Haruan dan Patin 

Potensi perikanan di Kabupaten Banjar khususnya jenis ikan patin 

merupakan yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia sehingga bisa di 

ekspor untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. kelebihan ikan patin 

yang dikembangkan pembudidaya baik secara minapolitan maupun kolam 

skala kecil adalah ukuran dan beratnya yang besar sehingga bisa 

memenuhi permintaan pasar. produksi ikan patin Kabupaten Banjar per hari 

mampu memenuhi kebutuhan bagi tiga provinsi di Kalimantan yakni Kalsel, 

Kalteng dan Kaltim yang jumlahnya mencapai 90 persen dari kebutuhan 

tersebut. 

setiap hari kebutuhan ikan patin pada tiga provinsi di Kalimantan mencapai 

30 ton sementara produksi yang mampu dipenuhi sebanyak 25 ton hingga 

27 ton sehingga persentasenya mencapai 90 persen. Namun demikian 

produk yang dijual masih berupa ikan mentah atau ikan hidup,  Industri 

pengolahan hasil perikanan khususnya patin seperti abon, pentol, nugget 

aneka camilan masih berskala home industry sehingga perlu 

dikembangkan karena selama ini mempunyai potensi yang besar untuk 

dikembangkan sehingga akan member nilai tambah bagi kesejahteraan 

masyarakat.  Berikut Potensi Ekonomi Pengolahan Ikan Patin dan Haruan 

di Kabupaten Banjar: 

1.  Pay Back Period (Periode pengembalian Investasi) 

Untuk menghitung berapa lama hasil kembalian investasi usaha, 

dengan Formula :   

 

tahunx
flowCash

InvestasiPBP 1  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui : 

Rata-Rata Biaya Investasi : Rp. 120.000.000  

Rara-Rata Cash in Flow  : Rp.60.000.000 (Rp. 5000.000 per bulan) 

Umur Ekonomis Peralatan :  5 tahun 
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tahuntahunxPBP 21
000.000.60
000.000.120

  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengembalian Investasi 

selama 2 tahun sehingika umur ekonomis peralatan investasi 

selama 5 tahun, maka usaha pengolahan layak secara ekonomi 

karena Pengembalian Investasi lebih kecil dari umur ekonomisnya. 

2. Net Present Value 

Untuk menghitung berapa selisih uang yang diterima dengan yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Dengan 

formula : 

nr
bersihKasPV

)1( 
  

 

Jika saat ini tingkat suku bunga yang relevan sebesar 7,5 % maka : 

 000.352.1
371,44

000.000.60
)5,71(
000.000.60

5 


PenerimaanPV   

 470.176.1
5,8

000.000.10
)5,71(

000.000.10



InvestasiPV , sehingga 

530.175000.352.1470.176.1  PenerimaanInvestasi PVPVNVP  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV positif atau lebih 

besar dari 0, sehingga usaha tersebut layak dijalankan bisa 

memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 

 

3. Amplang Ikan 

1. Pay Back Period (Periode pengembalian Investasi) 

Untuk menghitung berapa lama hasil kembalian investasi usaha, 

dengan Formula :   

 

tahunx
flowCash

InvestasiPBP 1  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui : 

Rata-Rata Biaya Investasi : Rp. 10.000.000  

Rara-Rata Cash in Flow  : Rp.67.500.000 (Rp.2.700.000 per bulan) 
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Umur Ekonomis Peralatan :  5 tahun 

 

tahuntahunxPBP 7,11
000.500.67
000.000.120

  atau 20,4 bulan 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengembalian Investasi 

selama 2 tahun sehingika umur ekonomis peralatan investasi 

selama 5 tahun, maka usaha pengolahan layak secara ekonomi 

karena Pengembalian Investasi lebih kecil dari umur ekonomisnya. 

2. Net Present Value 

Untuk menghitung berapa selisih uang yang diterima dengan yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Dengan 

formula : 

nr
bersihKasPV

)1( 
  

 

Jika saat ini tingkat suku bunga yang relevan sebesar 7,5 % maka : 

 564.521.1
371,44

000.500.67
)5,71(
000.500.67

5 


PenerimaanPV   

 470.176.1
5,8

000.000.10
)5,71(
000.000.10

5 


InvestasiPV , sehingga 

530.175000.352.1470.176.1  PenerimaanInvestasi PVPVNVP  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV positif atau lebih 

besar dari 0, sehingga usaha tersebut layak dijalankan bisa 

memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 

 

 

1. Ikan Asin Sepat 

Ikan asin sepat merupakan salah satu produk andalan di kabupaten Banjar, 

Produk ini yang sering menjadi oleh-oleh para wisatawan domestic maupun 

mancanegara. Produk ikan sepat banyak dipesan oleh kalangan pemandu 

wisata maupun perhotelan untuk memenuhi keinginan para wisatawan. 

Namun demikian kualitas packing harus lebih ditingkatkan untuk lebih 
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menarik minat konsumen dan dapat bersaing dengan produk dari luar 

daerah. Adapun analisis ekono usaha produksi ikan asin sepat dapat kita 

lihat sebagai berikut:  

1. Pay Back Period (Periode pengembalian Investasi) 

Untuk menghitung berapa lama hasil kembalian investasi usaha, 

dengan Formula :   

 

tahunx
flowCash

InvestasiPBP 1  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui : 

Rata-Rata Biaya Investasi : Rp. 6.000.000  

Rara-Rata Cash in Flow  : Rp.9.600.000 (Rp. 800.000 per bulan) 

Umur Ekonomis Peralatan :  3 tahun 

 

tahuntahunxPBP 625,01
000.600.9
000.000.6

   atau 7,5 bulan 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pengembalian Investasi 

selama 7,5 bulan sehingga umur ekonomis peralatan investasi 

selama 3 tahun, maka usaha pengolahan layak secara ekonomi 

karena Pengembalian Investasi lebih kecil dari umur ekonomisnya. 

2. Net Present Value 

Untuk menghitung berapa selisih uang yang diterima dengan yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Dengan 

formula : 

nr
bersihKasPV

)1( 
  

 

Jika saat ini tingkat suku bunga yang relevan sebesar 7,5 % maka : 

 792.536
731.44

000.000.24
)5,71(
000.000.24

3 


PenerimaanPV   

 529.423
5,8
000.600.3

)5,71(
000.600.3




InvestasiPV , sehingga 

263.113792.536529.423  PenerimaanInvestasi PVPVNVP  
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai NPV positif atau lebih 

besar dari 0, sehingga usaha tersebut layak dijalankan bisa 

memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. 
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BAB   V  

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

5.1. KESIMPULAN 

1 UMUKM di Kalimantan Selatan pada umumnya mengalami 

kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, meskipun 

secara operasional menurut masing-masing sektor dan skala 

usaha  relatif menguntungkan secara ekonomis.   

2 Kondisi kekuatan permodalan yang dimiliki oleh koperasi dan di 

kalimantan selatan, juga relatif masih rendah jika dibandingkan 

dengan kebutuhan modal usahanya. 

3 Efektifitas pemanfaatan permodalan bagi UMKM dan Koperasi 

cukup efektif jika dilihat dari tingkat keuntungan usaha yang 

diperoleh dalam menjalankan usahanya. 

4 Permintaan permodalan usaha oleh Koperasi dan UMKM di 

Kaliamantan Selatan pada umumnya merupakan permintaan 

modal kerja. 

5 Akses  permodalan  UMKM dan koperasi di Kalimantan Selatan 

relatif masih terbatas yang disebabkan oleh kendala manajemen 

usaha dan kendala teknis dalam melakukan akses permodalan. 

6 Hambatan yang dialami oleh koperasi dan UMKM dalam 

mengakses permodalan adalah  kendala manajemen usaha dan 

kendala teknis dalam melakukan akses permodalan. 

7 Model kebijakan skim perkreditan untuk penguatan permodalan 

bagi koperasi dan UMKM di Kalimantan selatan, sangat  
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membutuhkan model skim penjaminan pemda melalui APBD 

dan kerja sama dengan perbankan. 

8 UMKM dan Koperasi di Kalimantan Selatan memiliki potensi 

yang relatif besar untuk dikembangkan melalui pemberdayaan 

manajemen secara keseluruhan. 

9  UMKM dan Koperasi di Kalimantan Selatan memiliki potensi 

yang relatif besar dalam penyerapan tenaga kerja sehingga 

UMKM dan Koperasi berperan penting dalam menanggulangi 

pengangguran, terutama pada sektor industri kerajinan dan 

pengolahan. 

10 UMKM dan Koperasi di Kalimantan Selatan pada umumnya 

memiliki keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam 

menjalankan usahanya, baik pemilik usaha UMKM dan Koperasi 

maupun tenaga kerjanya. 

5.2.  S A R A N 

1. Program pemberdayaan UMKM dan koperasi di Kalimantan 

Selatan perlu dilaksankan secara komprehenshif dan 

berkesinambungan  untuk meningkatkan kinerja usahanya. 

2. Program penguatan permodalan UMKM dan Koperasi di 

Kalimantan Selatan membutuhkan skim pembiayaan yang 

terintegrasi dengan proses pembinaan manajemen usaha.   

3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi melalui penguatan 

permodalan sebaiknya dilaksanakan berdasarkan hasil 
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pemetaan kegiatan usaha berdasarkan skala usaha dan sektor 

usaha. 

4. Pengembangan daya saing UMKM dan Koperasi di Kalimantan 

Selatan sangat membutuhkan peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia melalui berbagai rogram pelatihan manajemen usaha 

yang lebih intensif. 

5. Pembinaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi di 

Kalimantan Selatan sebaiknya didasarkan pada hasil pemetaan 

berdasarkan sektor dan skala usaha.  

6. Pengembangan UMKM dan Koperasi di Kalimantan Selatan 

sebaiknya memperhatikan jaringan pemasaran antar UMKM 

berdasarkan rantai kebutuhan aktivtas usaha. 

7. Pengembangan jaringan kerjasama UMKM dan Koperasi di 

Kalimantan Selatan sebaiknya didukung oleh forum komunikasi 

UMKM dan Koperasi. 

8. Konsep risk sharing dan penyertaan modal pemerintah daerah 

dalam pembiayaan UMKM dan koperasi di Kalimantan Selatan 

meruapakan salah satu pilihan sistem perkuatan modal yang 

sepatutnya dapat dipertimbangkan dalam pengembanagan 

usaha UMKM dan Koperasi berdasarkan kinerja manajemen 

yang dicapai oleh UMKM dan Koperasi. 

 



 167

5.3.  REKOMENDASI KEBIJAKAN 

1. Sinergi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan 

Koperasi di Kaliamantan Selatan terutama yang terkait dengan 

penguatan permodalan sebaiknya dilaksanakan melalui skim 

pembiayaan UMKM dan Koperasi yang dijamin oleh pemerintah 

daerah melalui APBD yang disertai dengan mekanisme 

evaluasi, pengawasan dan pendampingan manajemen usaha 

yang prfesional. 

2. Untuk kemudahan pembinaan dan pengembangan usaha 

UMKM dan Koperasi di Kalimantan Selatan, sebaiknya program 

pendataan UMKM dan Koperasi dilaksanakan secara 

terintegrasi menurut sektor dan skala usaha yang tidak terbatas 

pada UMKM dan Koperasi yang telah mendapatkan bantuan 

permodalan, teknologi dan bantuan manajemen lainnya. 

3. Untuk lebih mamantapkan program pengembangan dan 

pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Kalimantan Selatan 

maka diperlukan  payung hukum yang mengakomodir seluruh 

kepentingan UMKM dan Koperasi yang dikelaurkan oleh 

pemerintah daerah terutama dalam bentuk peraturan daerah 

(PERDA).  

4. Untuk memperbaiki penanganan pembinaan UMKM dan 

Koperasi di Kalimantan Selatan maka dibutuhkan lembaga atau 

Badan pembinaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi 

yang berfungsi untuk mengintegrasikan program pembinaan 
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antar sektor dan skala usaha, termasuk membantu untuk 

memfasilitasi akses permodalan usaha. 

5. Program pembinaan UMKM dan Koperasi dapat lebih 

dioptimalkan  secara merata melalui pengintegrasian program 

pembinaan yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta tertentu 

dengan program pembinaan le pemrintah daerah.  

6. Pola pembiayaan melalui sistem risk sharing merupakan salah 

satu solusi kebijakan perkuatan permodalan bagi UMKM dan 

Koperasi di Kalimantan Selatan yang patut dipertimbangakan 

untuk pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 

7. Model penyertaan modal pemerintah daerah dalam pembiayaan 

UMKM dan Koperasi di Kalimatan Selatan merupakan salah 

satu pilihan kebijakan yang dapat diintensifkan.  
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