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ABSTRACT

THE FEASIBILITY ANALYSIS AND SMALL TOFU INDUSTRIES
DEVELOPMENT STRATEGY IN SUB GADINGREJO DISTRICT

PRINGSEWU LAMPUNG

By:
Frendy Satrio

The purpose of this paper to identify and analyze the financial feasibility of small-
scale tofu industries in the district Gadingrejo Pringsewu Lampung regency. The
analysis used in this study is the NPV, Net B/C, Gross B/C, PP, R/C Ratio, ROI,
and IRR.

Based on the results of research and discussion, it can be deduced that the NPV
(Net Present Value) of Industry Business out small scale in District Gadingrejo
District Pringsewu eligible to run because it has a positive NPV, the value of the
Net B / C> 1 and the average ROI is 12,7% average gross benefit cost ratio (Gross
B / C) is the sum of 1.11 means that out of every one-unit project costs incurred
able to generate gross benefit of 1,11. So it is said that the small-scale tofu
industries in the district Gadingrejo District Pringsewu feasible investment and
running the company's operations.

Keywords: Aspect Financial Feasibility, Financial Feasibility, Small Scale Tofu
Industry.



ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN USAHA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
INDUSTRITAHU SKALA KECIL DI KECAMATAN GADINGREJO

KABUPATEN PRINGSEWULAMPUNG

Oleh

Frendy Satrio

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan  menganalisis  kelayakan  finansial
industry tahu skala kecil di kecamatan Gadingrejo kabupaten Pringsewu
Lampung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  NPV, Net  B/C,
Gross  B/C, PP, R/C Ratio, ROI, dan IRR.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik  kesimpulan bahwa
NPV (Net Present Value) Usaha Industri tahu skala kecil di Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu layak dijalankan karena memiliki nilai NPV
positif, nilai Net B/C > 1 dan rata-rata nilai ROI adalah sebesar 12,7 %, Nilai rata-
rata Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) adalah  Sebesar 1,11 Artinya, dari
setiap satu-satuan biaya yang dikeluarkan proyek mampu menghasilkan manfaat
kotor sebesar 1,11. Sehingga dikatakan bahwa industri tahu skala kecil di
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu layak untuk dilakukan investasi dan
menjalankan operasional perusahaan.

Kata Kunci : Aspek Kelayakan Finansial, Industri Tahu Skala Kecil, Kelayakan
finansial
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industrialisasi di Indonesia sejak Pelita I hingga saat ini telah mencapai  hasil

yang diharapkan. Setidaknya, industrialisasi telah mengakibatkan transformasi

struktural di Indonesia. Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,9

persen selama 1950-1980 dan 6,1 persen selama 1980-1992, ternyata sektor

industri telah menggeser peranan sektor pertanian dalam pembangunan (Mudrajad

Kuncoro, 2007:363).

Kemudian pada krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak

pertengahan tahun 1998 menyebabkan sektor industri mengalami kebangkrutan,

khususnya industri besar dan menengah yang menggunakan bahan baku impor.

Industri terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sebagian

karyawannya mengakibatkan angka pengangguran meningkat.

Jatuhnya sebagian usaha industri besar dan menengah serta adanya keterbatasan

yang dimiliki tenaga kerja menjadi momentum bagi perubahan struktur ekonomi

yang berorientasi pada usaha kecil. Sektor industri kecil merupakan sektor yang

masih bertahan ditengah-tengah krisis ekonomi dan perlu untuk dikembangkan,

karena sektor industri kecil merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak

membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian
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(keterampilan) pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi

yang digunakan cenderung sederhana.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2007 : 364) : Pengembangan industri kecil adalah

cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri manufaktur.

Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran

mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa

memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya

mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.

Kondisi perekonomian Kabupaten Pringsewu dapat tercermin melalui struktur

PDRB Kabupaten Pringsewu. Dalam struktur PDRB dapat dilihat andil tiap sektor

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu. Struktur PDRB Kabupaten

Pringsewu di dominasi 3 sektor yaitu sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan,

dan sektor Perdagangan. Keadaan tersebut dapat dilihat di Kabupaten Pringsewu

dimana sektor industri semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor

industri terhadap PDRB seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pringsewu  Tahun 2012-
2014 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha 2012 2013 2014

1. Pertanian 1.493.212,62 1.546.025,58 1.596.444,26
2. Pertambangan dan Penggalian 4.241,92 4.657,08 5.070,03

3. Industri Pengelolahan 783.526,72 833.701,53 879.312,62

4. Listrik dan Gas 2.756,49 3.046,10 3.314,29
5. Pengadaan  air dan

Pengolahan sampah
3.143,10 3.217,70 3.366,84

6. Konstruksi 655.208,08 696.392,59 738.245,78
7. Perdagangan besar dan Eceran 820.194,08 872.523,59 927.980,78
8. Transportasi dan Pergudangan 206.265,42 223.135,52 241.945,57
9. Penyediaan  akomodasi dan

makan minum
106.075,12 116.636,89 124.318,88
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10. Informasi dan Komunikasi 264.641,97 286.459,41 307.582,55
11. Jasa Keuangan   dan

Asuransi
217.213,69 236.037,65 254.935,86

12. Real Estat 207.839,47 226.739,39 246.023,23
13. Jasa Perusahaan 10.890,70 12.414,35 14.075,60

14. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan,  dan  Jaminan
Sosial

210.675,05 222.738,58 237.395,14

15. Jasa Pendidikan 252.040,52 275.425,13 301.353,85
16. Jasa Kesehatan 73.074,36 78.951,15 85.797,03

17. Jasa Lainnya 56.487,52 59.270,75 62.687,86
PDRB 5.367.486,83 5.697.373,01 6.029.850,17
Sumber:PDRB Kab. Pringsewu, 2015

Tabel Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan bahwa

sumbangan terbesar PDRB  Kabupaten Pringsewu di dominasi 3 (tiga) sektor

yaitu sektor pertanian sebesar 1.596.444,26  sektor  industri pengolahan sebesar

879.312,62 dan sektor perdagangan sebesar 927.980,78 pada tahun 2014. Hal itu

berarti Sektor industri pengolahan dapat dikatakan menjadi salah satu penopang

utama perekonomian Kabupaten Pringsewu, karena dari data PDRB yang ada di

Kabupaten Pringsewu setiap tahun mengalami peningkatan. Misalnya, pada tahun

2012 sebesar 783.526,72 tahun 2013 sebesar 833.701,53 dan tahun 2014 sebesar

879.312,62 .

Dengan kondisi tersebut sektor industri menjadi salah satu sektor ekonomi yang

mampu menyerap tenaga kerja, selanjutnya peranan yang cukup besar  terhadap

sumbangan PDRB Kabupaten Pringsewu adalah sektor kontruksi yaitu sebesar

655.208,08 pada tahun 2012, sebesar 696.392,59 pada tahun 2013 dan sebesar

738.245,78 pada tahun 2014, dan untuk sektor yang lain peranannya sangat kecil

jika di bandingkan dengan empat sektor tersebut.
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Tabel 2 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan
(Persen) di Kabupaten Pringsewu tahun 2010 - 2014

Lapangan Usaha / Industri 2010 2011 2012 2013 2014
1 .Industri Batubara dan Pengilangan

Migas
0 0 0 0 0

2. Industri Makanan dan Minuman 57,18 57,98 55,83 55,46 58,24
3. Industri Pengolahan Tembakau 1,54 1,6 1,66 1,81 1,72
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17
5. Industri Kulit dan Barang dari Kulit 0 0 0 0 0
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan

Gabus
1.7 1,64 1,67 1,67 1,54

7. Industri Kertas dan Barang dari
Kertas

0 0 0 0 0

8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat 0 0 0 0 0
9. Industri Karet 9,08 8,72 8,48 8,29 7,58
10. Industri Barang Galian bukan

Logam
26,79 26,17 28,46 28,64 27,16

11. Industri Logam Dasar 0 0 0 0 0

12. Industri Barang Logam 2,19 2,32 2,17 2,31 2,09

13. Industri Mesin dan Perlengkapan 0 0 0 0 0
14. Industri Alat Angkutan 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
15. Industri Furnitur 1,33 1,38 1,53 1,61 1,47

16. Industri Pengolahan  Jasa Reparasi 0 0 0 0 0

Total Industri
Pengolahan/Manufacturing

100 100 100 100 100

Sumber: BPS kab. Pringsewu, 2014

Pada kategori Industri Pengolahan, subkategori yang menyumbang peranan

terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 58,32 persen pada

tahun 2014, kemudian diikuti oleh Industri Barang Galian Bukan Logam serta

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, yaitu masing-masing sebesar 27,16

persen dan 7,58 persen. Sedangkan peranan sukategori yang lain adalah lapangan

usaha Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan

Listrik 2,05 persen, Industri Pengolahan Tembakau 1,72 persen, Industri Kayu,

Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan

Sejenisnya 1,54 persen, Industri Furnitur  sebesar 1, 47 persen, Industri Tekstil
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dan Pakaian Jadi sebesar 0,17 persen, dan Industri Alat Angkutan  sebesar 0,02

persen. Untuk 7 (tujuh) jenis subkategori lainnya tidak ada.

Salah satu industri kecil yang potensial untuk dikembangkan di Kecamatan

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah pabrik pembuatan tahu, hal ini  terjadi

karena konsumen tahu sangat luas mencakup semua strata sosial. Tahu tidak

hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah dan menengah saja, akan tetapi

juga kelas atas.

Menurut  Sarwono (2001: 12),  sekitar 38 % kedelai di Indonesia dikonsumsi

dalam bentuk tahu. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dari

tahun ke tahun, maka permintaan dalam negeri terhadap produk pangan yang

merupakan olahan dari biji kedelai khususnya tahu mengalami pertumbuhan.

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mengkonsumsi tahu adalah

selain komposisi zat-zat yang terkandung dalam produk makanan ini sangat baik

untuk tubuh, tahu juga dapat diolah menjadi aneka masakan. Menurut Sarwono

dan Seragih (2004 : 2), tahu seringkali disebut sebagai daging tidak bertulang

karena kandungan gizinya, terutama mutu proteinnya yang setara dengan daging

hewan.

Menurut Sarwono dan Seragih (2004 : 3), protein tahu lebih tinggi dibandingkan

protein kedelai yaitu tahu mengandung protein 0,49 gram, sedangkan kedelai

mengandung protein 0,39 gram. Berikut tabel perbandingan antara nilai Gizi yang

terkandung pada tahu dan kedelai.
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Tabel 3. Nilai Gizi Tahu dan Kedelai ( Berdasarkan Berat Kering )
Zat gizi Tahu Kedelai
Protein (  gram ) 0,49 0,39
Lemak ( gram ) 0,27 0,20
Karbohidrat ( gram ) 0,14 0,36
Serat ( gram ) 0,00 0,05
Kalsium ( mg ) 9,13 2,53
Natrium ( mg ) 0,38 0,00
Fosfor ( mg ) 6,56 6,51
Besi ( mg ) 0,11 0,09
Vitamin B1(  mg ) 0,001 0,01(  sebagai  B kompleks )
Vitamin  B2 (  mg  ) 0,001 -
Vitamin  B3 ( mg  ) 0,03 -
Sumber : Sarwono dan Seragih, 2004

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai gizi pada tahu lebih tinggi jika

dibandingkan dengan kedelai seperti kandungan protein pada tahu yaitu 0,49 dan

kedelai 0,39 , kalsium pada tahu sebesar 9,13 dan kedelai sebesar 2,53 , natrium

pada tahu sebesar 0,38 sedangkan kedelai 0,00 , selanjutnya kandungan vitamin

B1 0,001 sedangkan kedelai sebesar 0,001 (sebagai B kompleks),  vitamin B2 dan

B3 pada tahu sebesar 0,001 dan 0,03 sedangkan pada kedelai tidak terdapat

kandungannya.

Sejak mencuatnya kembali kasus tahu berformalin ( BPOM  ),  akhir-akhir ini

bukan berarti prospek dan peluang untuk membuka usaha tahu tidak menarik

untuk dikembangkan.  Hal  tersebut, justru menjadi tantangan bagi produsen

untuk menghasilkan produk tahu yang tanpa bahan  pengawet sesuai dengan

keinginan konsumen. Berikut tabel banyaknya industri tahu di kecamatan

Gadingrejo kabupaten Pringsewu tahun 2003 sampai 2015.
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Tabel 4. Banyaknya Industri Tahu di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu Lampung Tahun 2003 – 2015

Tahun Banyaknya Industri Tahu
2003 12
2005 14
2007 16
2009 24
2011 19
2013 15
2015 12

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah industri tahu yang ada di

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan selalu

mengalami fluktuasi, yaitu dari tahun 2003 berjumlah 12 industri, tahun 2005

berjumlah 14 industri, tahun 2007 berjumlah 16 industri, tahun 2009 berjumlah 24

industri, namun pada tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah industri tahu mulai

menurun menjadi 19 industri pada tahun 2011, 15 industri di tahun 2013 dan 12

industri di tahun 2015.

Dengan demikian industri tahu skala kecil di Kecamatan Gadingrejo masih

menghadapi permasalahan seperti permodalan, teknologi, pemasaran, akses

informasi pasar dan sebagainya. Dengan berbagai permasalahan dan kelemahan

itu industri tahu di Kecamatan Gadingrejo dapat mengalami resiko kegagalan.

Kegagalan perencanaan, kesalahan dalam penaksiran pasar kesalahan dalam

memperkirakan kontinuitas bahan baku dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka analisis kelayakan dilakukan guna mengeliminasi

besarnya resiko yang akan ditanggung para pelaku industri tahu skala kecil di

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diambil judul, “Analisis

Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Tahu Skala Kecil Di

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini

adalah: “Bagaimana kelayakan finansial industri tahu skala kecil di Kecamatan

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

kelayakan finansial industri tahu skala kecil di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten

Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan

khususnya mengenai sektor industri tahu skala kecil di Kecamatan Gadingrejo

Kabupaten Pringsewu.

2. Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan

dengan pembangunan Kabupaten Pringsewu, khususnya dalam pengembangan

sektor industri tahu skala kecil.
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E. Kerangka Pemikiran

Industri tahu skala kecil merupakan salah satu mata pencaharian di kecamatan

Gadingrejo dengan mengelolah input produksi yang tersedia dengan segala

pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh hasil (produksi).

Biaya-biaya produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya industri tahu

adalah biaya kedelai, kayu bakar, plastik, peralatan, dan tenaga kerja yang

mempengaruhi produksi atau hasil yang diterima. Jumlah produksi yang

dihasilkan akan mempengaruhi penerimaan pengusaha industri tahu, dimana

besarnya produksi tersebut ditentukan oleh produktivitas industri tahu.

1. Analisis kelayakan bisnis dibutuhkan untuk mengetahui mengapa industri tahu

skala kecil di kecamatan Gadingrejo kurang begitu berkembang karena pada

kenyataannya industri tahu merupakan salah satu mata pencaharian yang

diunggulkan bagi sebagian besar masyarakat di Gadingrejo dan seharusnya

industri ini bisa lebih berkembang karena mempunyai keunggulan produk.

Adapun analisis yang digunakan Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost

Ratio (Net B/C), Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C), Internal Rate of

Return (IRR), Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), Return On Invesment (ROI)

dan Payback Period (PP).
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Berdasarkan keterangan diatas secara skematis kerangka berpikir dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir

Industri

Industri Tahu Skala Kecil

Aspek-Aspek Dalam Kelayakan Usaha

- Aspek Pemasaran
- Aspek Produksi
- Aspek Manajemen
- Aspek Finansial

Analisis Kelayakan Finansial

Layak / Tidak Layak

Analisis Kelayakan
Proyek Berdiskonto

Analisis Kelayakan Proyek
Tanpa Diskonto

Laporan R/L KomparatifLaporan R/L Perperiode

Indeks Kelayakan Proyek
Tanpa Diskonto :

1. ROI

2. R/C Ratio

Indeks Kelayakan Proyek
Berdiskonto:

1. NPV

2. Net B/C

3. Gross B/C

4. IRR

5. Payback Period
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F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab,

yaitu:

I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, kerangka pemikiran, serta

sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan digunakan oleh peneliti

untuk penelitian ini yaitu teori-teori yang relevan dan mendukung bagi tercapainya

hasil penelitian yang ilmiah. Dalam bab ini juga tercantumkan penelitian terdahulu

yang merupakan penelitian yang menjadi dasar pengembangan bagi penulisan

penelitian ini.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara

operasional yang menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, metode

penelitian yang terdiri dari sumber dan jenis data, metode analisis, penjelasan data

penelitian dan definisi istilah dalam penelitian.

IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil perhitung dan pembahasan analisis data yang menjelaskan

hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan.
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V. Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga

berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi

1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Menurut  Lincolin Arsyad (2010:11) sebelum dekade 1960-an, pembangunan

ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional di mana keadaaan

ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama  untuk

dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga

mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat

bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi

mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an

seperti telah disinggung di muka  itu menunjukkan bahwa pembangunan yang

berorientasikan pada pertumbuhan GNP (Gross National Product) saja tidak akan

mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar

di negara berkembang.

Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di negara

berkembang yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP

per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam
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mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit. Todaro & Smith (2003)

menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan

oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya rasa harga diri

(self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan

masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu

dari hak asasi manusia. Nilai-nilai pokok tersebut sesuai dengan apa yang

dikemukakan oleh Amartya Sen (1999:3).

Definisi pembangunan ekonomi Lincolin Arsyad (2010:11) sangat luas, bukan

hanya sekadar bagaimana meningkatkan  GNP per tahun saja. Pembangunan

ekonomi bersifat multidimesi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan

masyarakat, bukan hanya salah satu aspek ekonomi saja. Pembangunan ekonomi

itu dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu Negara dalam

rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam

jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembangaan.

Memperhatikan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan

ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu

2. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam

jangka panjang
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3. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi,

politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa

ditinjau dari dua  aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main,

baik aturan formal maupun informal, dan organisasi yang

mengimplementasikan aturan main tersebut.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu

proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-

faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis.

Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan

dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan

masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan

berikutnya.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan

masyarakat mengelolah sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 2010:374).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada ciri khas
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daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,

kelembangaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal

dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan

kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah

suatu proses, yaitu proses mencakup pembentukan institusi-institusi baru,

pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang

ada untuk mengahasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar

baru, ahli ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan

masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berserta partisipasi

masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus

menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan

membangun perekonomian daerah (Lincolin Arsyad, 2010:374).

2.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan

untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah

tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai

sumber daya swasta secara bertanggung jawab. (Lincolin Arsyad, 2010:379)
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Pembangunan ekonomi yang efesien membutuhkan secara seimbang perencanaan

yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta:

petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus

mempunyai peran dalam proses perencanaan. Ada tiga implikasi pokok dari

perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain sebagai berikut (Lincolin

Arsyad, 2010:383) :

1. Perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan

pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional

dimana daearah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara

mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah

dan sebaiknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya

administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda

pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.

Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda dengan pada dua tingkat

tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa

membedakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan,

dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-

benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang

tersedia pada tingkat daerah karena kedekataan para perencananya dengan obyek

perencanaan.



18

3. Industri

3.1 Pengertian Industri

Industri dalam arti sempit menurut Mudrajad Kuncoro (2007) adalah kumpulan

perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dan terdapat kesamaan dalam

bahan baku yang digunakan, proses, bentuk produk akhir dan konsumen akhir.

Dalam arti luas, industri dapat diidentifikasi sebagai kumpulan perusahaan yang

memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi.

Industri merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak terlepas dari kondisi

konsentrasi geografis. Konsentrasi aktivitas ekonomi dalam suatu negara

menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses selektif yang

dipandang dari dimensi geografis. Kluster merupakan cerminan konsentrasi

geografis suatu kelompok industri yang sama. Kluster industri pada dasarnya

merupakan kelompok aktivitas produksi yang amat terkonsentrasi secara spasial

dan umumnya berspesialisasi hanya pada satu atau dua industri. Kluster industri

muncul karena perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu industri menemukan

segala keuntungan yang bisa mereka dapatkan bila mereka mengelompok didalam

suatu geografis. (Kuncoro, 2007)

Menurut UU No.5 tahun 1984 tentang perindustrian. Perindustrian adalah tatanan

dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.  Industri adalah

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah

jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
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Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok

industri hulu atau juga disebut kelompok dasar, kelompok industri hilir, dan

kelompok industri kecil. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri

yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.  Jenis industri

adalah bagaian suatu  ciri cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama

dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau

yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya

kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi untuk

industri besi dan baja.

Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami

satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi

barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan untuk

industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan. Barang jadi adalah barang

hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai

sebagai alat produksi, misalnya industri pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar.

Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan

perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Sedangkan Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan

dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri

lainnya. Pembangunan industri bertujuan untuk:
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1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata

dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta

dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya

teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap

kemampuan dunia usaha nasional.

3. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi

lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan

industri.

4. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,

serta meningkatkan peranan koperasi industri.

5. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi

nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan

pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan

kepada luar negeri.

6. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang

pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

7. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka

memperkokoh ketahanan nasional.

Jenis atau macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku:

1. Industri Ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari

alam sekitar. Contoh: pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan,

peternakan, pertambangan, dan lain-lain.
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2. Industri Fasilitas adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa

yang dijual kepada para konsumennya. Contonnya asuransi, perbankan,

transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

Golongan atau macam-macam industri berdasarkan besar kecil modal:

1. Industri padat modal adalah industri dibangun dengan modal yang jumlahnya

besar untuk kegiataan operasional maupun pembangunannya.

2. Industri padat karya adalah industri yang menitik beratkan pada sejumlah

besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Jenis-jenis atau macam-macam industri berdasarkan klasifikasi atau

penjenisannya, berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986:

1. Industri kimia dasar, contonya seperti semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb.

2. Industri mesin dan logam dasar, misalnya industri pesawat terbang,

kendaraan bermotor, tekstil, dll.

3. Industri kecil, contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan,

es, minyak goreng curah, dll.

4. Aneka industri, misal seperti industri pakaian, industri makanan dan

minuman, dan lain-lain.

Jenis-jenis atau macam-macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja:

1. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga

kerja berjumlah antara 1-4 orang.

2. Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja

berjumlah antara 5-19 orang.
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3. Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan

atau tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.

4. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja

berjumlah antara 100 orang atau lebih.

Pembagian atau penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi:

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented

industry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target

konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana

konsumen potensial berada. Semakin dekat dengan pasar akan semakin

menjadi lebih baik.

2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor ( man

power oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat

pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan

banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.

3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply

oriented industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan

baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

Macam-macam atau jenis-jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan:

1. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil

olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contonya, adalah hasil

produksi pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
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2. Industri Sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga

menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah

permintaan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.

3.2 Industri Kecil

a. Pengertian Industri Kecil

Menurut Irianto (1996) dalam perekonomian nasional, industri kecil merupakan

suatu basis yang cukup besar dalam menunjang ekspor non migas, dan

memperkuat struktur industri transformasi dari masyarakat agraris menjadi

masyarakat industri. Industri kecil mempunyai peranan yang cukup kuat untuk

mendorong restrukturisasi pedesaan kearah yang lebih berkembang, melalui

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyebaran

industri dalam rangka mengantisipasi ketimpangan antara perekonomian di

perkotaan dan pedesaan.

Untuk menumbuhkan wirausaha baru, dalam mengembangkan industri kecil perlu

adanya pembinaan melalui sentra-sentra industri. Sasarannya adalah untuk

menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, guna meningkatnya pendapatan dan

penyebaran industri yang merata dan tercapainya peningkatan kemampuan

industri dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku untuk kebutuhan dalam

negeri maupun ekspor.

Definisi industri kecil menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:

1. Industri dengan investasi kurang dari Rp.5.000.000,00
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2. Sumber modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau

lembaga keuangan tidak resmi.

3. Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil golongan

ekonomi menengah.

4. Jumlah tenaga kerja kurang dari 19 (Sembilan belas) orang.

Di Indonesia, industri kecil dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga

kerja, nilai investasi yang digunakan dan nilai asetnya. Selain itu sebagaian besar

memiliki ciri-ciri industri yang mengandalkan keterampilan tradisional, seni dan

penggunaan teknologi yang tepat guna. Namun demikian masih belum ada

persamaan persepsi tentang pengertian industri kecil, karena masih tergantung

kepentingan masing-masing pihak.

Selain itu definisi industri kecil menurut Bank Indonesia berbeda lagi, yang

mengartikan bahwa industri kecil memiliki asset neto (tanpa gedung dan tanah)

kurang dari Rp. 100.000.000,00. Industri kecil merupakan salah satu sektor

informal yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik.

2) Pada umunya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha.

3) Pola kegiatan usaha tidak terfokus dalam arti lokasi atau jam kerja.

4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membangun golongan

ekonomi lemah tidak sampai ke sektor industri kecil.

5) Unit usaha mudah beralih ke sektor lain.

6) Teknologi yang digunakan masih bersifat sederhana.
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7) Skala usaha kecil, karena modal dan perputaran usahanya juga kecil.

8) Tidak memerlukan pendidikan formal, karena hanya berdasarkan pengalaman

sambil kerja.

9) Pada umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu karyawan atau

kerabat/keluarga yang tidak perlu dibayar.

10) Sumber modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari

lembaga keuangan tidak resmi.

11) Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil atau golongan

ekonomi menengah.

Berdasarkan pengertian dari BPS, menyebutkan bahwa industri kecil dibedakan

menjadi 2 (dua), yaitu industri rumah tangga dan pabrik kecil. Ciri-ciri dari

industri rumah tangga yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang

adalah:

a) Sebagian besar pekerjanya adalah anggota keluarga sendiri dari

pemilik/pengusaha yang pada umumnya tidak dibayar.

b) Proses produksinya masih manual dan dilakukan di rumah.

c) Produksinya bersifat musiman mengikuti kegiatan di sektor pertanian yang

bersifat musiman

d) Jenis produksinya sederhana untuk konsumsi sederhana juga.

Sedangkan ciri-ciri dari pabrik kecil yang menggunakan tenaga kerja antara 5

(lima) sampai 19 (Sembilan belas) orang, yaitu:
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a) Produksinya lebih teratur dan sudah punya tempat khusus, biasaya berada di

dekat rumah pemilik/pengusaha.

b) Sebagaian besar pekerja sudah di gaji.

b. Pengertian Industri Tahu

Industri tahu umumnya merupakan industri skala rumahan dengan jumlah tenaga

kerja sedikit kurang lebih 2-19 orang dan investasi yang diperlukan tidak terlalu

besar. Teknologi proses pada industri tahu sederhana dan mudah dipelajari

sehingga industri tahu dapat dijalankan oleh siapa saja. Industri tahu juga tidak

memerlukan tempat produksi yang luas dan dapat dijalankan di area

perkampungan maupun perkotaan asalkan limbahnya dapat tertangani dengan

baik dan tidak mengganggu lingkungan.

Tahu adalah gumpalan protein kedelai yang diperoleh dari hasil penyarian kedelai

yang telah digiling dengan penambahan air (Sarwono dan Seragih,2004). Tahu

berasal dari Tiongkok, seperti halnya kecap, tauco, bakpau, dan bakso. Nama tahu

merupakan serapan dari bahasa Hokkian (tauhu) yang secara harfiah berarti

"kedelai terfermentasi".

4. Kelayakan Usaha

4.1 Studi Kelayakan Bisnis

Kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat (benefit) yang dapat diperoleh dalam

melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek, disebut dengan studi kelayakan

bisnis. Dengan demikian studi kelayakan yang juga sering disebut dengan
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feasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu

keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang

direncanakan.

Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan

usaha/proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), baik dalam

arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. Layaknya suatu gagasan

usaha/proyek dalam arti social benefit, hal ini tergantung dari segi penilaian yang

dilakukan. Proyek-proyek yang dinilai dari segi social benefit pada umumnya

adalah proyek-proyek yang benefit-nya dihitung/dinilai segi manfaat yang

diberikan proyek terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara

keseluruhan. Kegiatan usaha/proyek yang dinilai dari segi financial benefit adalah

usaha-usaha yang dinilai dari segi penanaman investasi/modal yang diberikan

untuk pelaksanaan usaha/proyek tersebut.

Pada umumnya proyek-proyek yang dinilai dari segi social benefit adalah proyek-

proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi sosial,

seperti pembuatan jalan/jembatan, rumah sakit, taman hiburan, sekolah, dan lain

sebagainya yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat

secara keseluruhan. Proyek-proyek yang dinilai dari segi analisis financial benefit,

pada umumnya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha secara individu

yang menanamkan modalnya di dalam proyek atau yang berkepentingan langsung

dalam proyek. Sasaran yang ingin dicapai dalam analisis financial adalah hasil

dari modal saham (equity capital) yang di tanam dalam usaha/proyek yang lebih

mengutamakan penilaian social benefit daripada financial benefit sering disebut
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dengan analisis evaluasi proyek dan kegiatan usaha proyek yang mengutamakan

financial benefit daripada social benefit sering disebut dengan analisis studi

kelayakan bisnis.

Faktor-faktor yang perlu dinilai dalam menyusun studi kelayakan bisnis adalah

menyangkut dengan beberapa aspek antara lain: (Kasmir & Jakfar, 2003)

1) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran dalam studi kelayakan akan menjadi struktur produk atau

jasa yang telah ada di pasar serta rencana produk atau jasa yang ditawarkan.

2) Aspek Produksi

Dalam aspek produksi, akan ditentukan sistem produksi maupun sumber-

sumber daya yang perlu diinvestasikan seperti bahan dasar maupun barang

penunjang lainnya.

3) Aspek Manajemen

Dalam aspek ini, yang dinilai adalah para pengelola usaha dan struktur

organisasi yang ada. Proyek/usaha akan berhasil untuk dilaksanakan oleh

orang-orang profesional, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai

dengan mengendalikannya agar tidak terjadi penyimpangan.

4) Aspek Keuangan

Aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dihitung

dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian meneliti

juga seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek/usaha akan

dilaksanakan.
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Faktor-faktor yang perlu dinilai dalam menyusun studi kelayakan bisnis adalah

menyangkut dengan beberapa aspek antara lain: (Ali Musa Pasaribu, 2012:11)

1) Aspek Teknis / Produksi

Meliputi evaluasi tentang input dan output daripada barang dan jasa yang

akan diperlukan dan diproduksi berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan

dan teknologi (IPTEK), dalam memproses produksi untuk menembus

kebutuhan konsumen.

2) Aspek Manajemen

Yaitu menyangkut kemampuan manusia pada proyek tersebut untuk

menjalankan administrasi aktivitas dalam ukuran maksimal, objek

perhatiannya ditujukan kepada hubungan sumberdaya manusia sebagai

staf yang melaksanakan proyek dengan bagian administrasi keproyekan

sehingga dapat diketahui hubungan strukturalnya.

3) Aspek Pemasaran

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan rencana penjualan produk (barang

dan jasa) yang dihasilkan oleh proyek dan peramalan-peramalan

pemasaran dalam strategi marketing.

4) Aspek Finansial

Hal-hal yang menyangkut masalah keuangan yang diinvestasikan dalam

proyek terutama dalam hal rasio antara pengeluaran dengan revenue

earning dari proyek tersebut.
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Dengan demikian apabila gagasan usaha/proyek yang telah dinyatakan layak dari

segi ekonomi, dalam pelaksanaan jarang mengalami kegagalan kecuali

disebabkan faktor-faktor uncontrollable seperti banjir, terbakar, dan bencana alam

lainnya yang di luar jangkauan manusia. Analisis kelayakan menggunakan

analisis Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C ), Gross

Benefit Cost Ratio (Gross B/C), Internal Rate of Return (IRR), Revenue Cost

Ratio (R/C Ratio), Return On Invesment (ROI) dan Payback Period untuk

mengetahui suatu usaha layak atau tidaknya.

1. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) dari suatu proyek merupakan nilai sekarang (Present

Value) dari selisih antara Benefit (manfaat) dengan Cost (biaya) pada Discount

Rate tertentu. Net Present Value (NPV) menunjukkan kelebihan benefit (manfaat)

dibandingkan dengan Cost (biaya). Jika present value benefit lebih besar dari

present value biaya, berarti proyek tersebut layak atau menguntungkan. Dengan

perkataan lain,  apabila NPV > 0 berarti proyek tersebut menguntungkan.

Sebaliknya  jika NPV < 0 berarti proyek tersebut tidak layak dijalankan.

(Clive Gray,2005:65)

2. Net Benefit Cost Ratio ( Net B/C )

Net B/C adalah perbandingan antara jumlah PV net benefit yang positif dengan

jumlah PV net benefit yang negatif. Jumlah Present value positif sebagai

pembilang dan jumlah present value negatif sebagai penyebut. Net B/C ini

menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat (benefit) yang diperoleh dari
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biaya (cost) yang dikeluarkan. Apabila net B/C > 1, maka proyek atau gagasan

usaha yang akan didirikan layak untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya,

apabila net B/C < 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan tidak

layak untuk dilaksanakan. (Clive Gray,2005:74)

3. Gross  Benefit Cost Ratio ( Gross B/C )

Kriteria investasi ini hampir serupa dengan investasi Net B/C, perbedaannya

adalah bahwa dalam perhitungan Net B/C biaya tetap tiap tahun dikurangkan dari

benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit netto yang positif dan negatif.

Kemudian, jumlah present value yang positif dibandingkan dengan present value

negatif. Sebaliknya dalam perhitungan Gross B/C, pembilang adalah jumlah

present value arus benefit (bruto) dan penyebut adalah jumlah present value arus

biaya (bruto). (Clive Gray,2005:75)

4. Internal Rate of Return ( IRR )

IRR ialah untuk mengetahui sebagai alat ukur kemampuan proyek dalam

mengembalikan bunga pinjaman dari lembaga internal keuangan yang membiayai

proyek tersebut. Pada dasarnya IRR memperlihatkan bahwa Present Value (PV)

benefit akan sama dengan Present Value (PV). Dengan kata lain, IRR tersebut

menunjukan NPV = 0. (Ali Musa Pasaribu,2012:58)

5. R/C Ratio (Revenue Cost Ratio)

R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) merupakan efisiensi usaha, yaitu ukuran

perbandingan antara penerimaan usaha (Revenue = R) dengan Total Biaya
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(Cost = TC). Dengan nilai R/C, dapat diketahui apakah suatu usaha

menguntungkan atau tidak menguntungkan, usaha efisiensi (menguntungkan) jika

nilai R/C > 1. (Ali Musa Pasaribu,2012:59)

6. Return On Invesment (ROI)

ROI itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan

dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan

untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Return On Invesment (ROI)

menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan

jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan

operasi tersebut. (Munawir, 2004:89)

7. Payback period (PP)

Payback period adalah jangka waktu pengembalian modal investasi yang akan

dibayarkan melalui keuntungan yang diperoleh proyek tersebut.

(Ali Musa Pasaribu,2012:73)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam bagian ini akan

dijabarkan tentang jurnal penelitian yang dijadikan sebagai acuan atau referensi

Seperti tertera pada tabel 5 di bawah ini.
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Tabel 5. Penelitian Terdahulu
No. Nama, Judul

dan Tahun
Metode

Penelitian
Alat Analisis Hasil

1 Studi Kelayakan
Pendirian Rumah
Potong Hewan Di
Kabupaten Kutai
Timur
(Burhanudin,
2005)

Metode
Survei

Net Present
Value (NPV),
Internal Rate
of Returns
(IRR), dan Net
Benefit Cost
Ratio, aspek
kelayakan
lingkungan

Berdasarkan analisis
finasial dengan
menggunakan NPV,
IRR, dan Net B/C
menunjukkan bahwa
rencana pendirian
Rumah Potong Hewan
(RPH) tersebut layak
untuk diteruskan.
Pendirian RPH ini akan
melibatkan banyak
pihak dengan berbagai
permasalahan yang ada,
maka sebaiknya
terlebih dahulu
dilakukan koordinasi
lintas sektoral, sehingga
tidak terjadi tumpang
tindih program yang
mengakibatkan tidak
efisiennya kegiatan.

2 Analisis
Kelayakan dan
Pengembangan
Usaha Peternakan
Sapi Perah
KUNAK
(StudiKasus)
Usaha Ternak
Kavling 176, Desa
Pamijahan
Kab. Bogor).
( Nikki Ariesta
Poetri,2014)

Studi
Kasus

NPV, Net B/C,
IRR

Berdasarkan hasil
penelitian yang telah
dilakukan pada usaha
ternak kavling 176,
dapat disimpulkan
bahwa usaha ini
dikatakan layak
dikembangkan dari segi
aspek nonfinansial.
Usaha ternak kavling
176 juga layak dari segi
aspek finansial. Hal ini
terlihat dari kriteria
investasi usaha yaitu
NPV sebesar Rp 292
514 822, IRR sebesar
25.93%, Net B/C Ratio
sebesar 1.42,
PBP selama 2 tahun 9
bulan 28 hari, dan BEP
sebesar Rp 225.155.564
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3 Analisis
Kelayakan Usaha
Produk Minyak
Aromatik Merk
Flosh di Bogor
(Kasman Sarif
,2011)

Metode
Survei

IRR, NPV,
BEP,PBP, Net
B/C

Hasil analisis
kelayakan, NPV yang
positif itu sebesar Rp.
659.100.845,-, nilai
IRR 79.50 persen
dimana nilai ini lebih
sar dari suku bunga
pinjaman (14 persen).
Net B/C 2.50, BEP Rp.
133.149.038 dan PBP
1.25 tahun yang berarti
usaha ini sudah dapat
menutup biaya
investasi awalnya
sebelum umur usaha
berakhir.

4 Analisis
Kelayakan Usaha
Pendirian Rumah
Makan “IBU SRI”
di Depok (Radityo
Kusumo, 2012)

Studi
Kasus

NPV, IRR,
payback period
(PP), PI, ARR

Hasil perhitungan
dengan menggunakan
metode PP
memperoleh hasil,
yaitu 3 tahun 8 bulan,
lebih cepat dari umur
ekonomis usaha
selama 5 tahun. NPV
bernilai positif, yaitu
Rp. 264.791.967. IRR
bernilai 28,730%
lebih besar dari
tingkat bunga yang
telah ditetapkan yaitu
28%. PI lebih besar
dari 1,00 yaitu 1,67
menyatakan bahwa
setiap Rp. 1 yang di
investasikan
menghasilkan RP
1,67 dan ARR bernilai
6,8%.



III. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ilmiah diperlukan strategi dan langkah-langkah yang

benar sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan dengan

menggunakan metode survai.

A. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data

kuantitatif. Sumber datanya berasal dari data primer, dan sekunder. Data primer

diperoleh, dengan menggunakan metode survai, sedangkan data sekunder

diperoleh dari berbagai literatur dan laporan yang terkait dengan penelitian ini.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan

data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode survai, yaitu

suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar

pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah

populasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Dalam penelitian data ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
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1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, dokumen,

peraturan-peraturan, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto,

2006:158).

2. Metode Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

ingatan.

3. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2009:137).

4. Metode Angket/Kuesioner

Metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151).

Metode kuesioner dibedakan atas beberapa jenis, tergantung pada sudut pandang.

Dipandang dari cara menjawab, maka kuesioner dibedakan atas:
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a) Kuesioner terbuka, yang memberikan kesempatan kepada responden untuk

menjawab dengan kalimat sendiri.

b) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden

tinggal memilih.

c) Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner

terbuka, yaitu kuesioner yang memungkinkan responden untuk menjawab

dengan kalimat sendiri.

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data untuk menilai Kelayakan usaha

industri tahu skala kecil di kecamatan gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130).

Sedangkan menurut Sugiyono (2010:215) populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti

(Arikunto, 2002:131). Jumlah perusahaan dalam industri tahu adalah sejumlah 12

perusahaan sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 6 perusahaan

tahu, yaitu perusahaan tahu Ibu Hajar, Ibu Sri Lestari, Ibu Surayem, Ibu Lis, Ibu

Satini, dan Bapak Prio Sunarso. Untuk penentuan sampel perusahaan

menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan syarat

/ pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:117). Adapun pertimbangan dalam

memilih sampel adalah sebagian sampel diambil dari industri yang besar sampai

industri yang paling kecil dan umur proyek sudah berjalan lebih dari 5 tahun.
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D. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Untuk semua aspek penilaian kelayakan usaha perusahaan sampel dalam

industri.

a. Aspek Pemasaran

b. Aspek Produksi

c. Aspek Manajemen Usaha

d. Deskripsi Aspek Keuangan

2. Analisis Keuangan

Analisis keuangan dalam penilaian kelayakan usaha terdiri dari :

a. Analisis Investasi

b. Sumber Modal Usaha

c. Penyusutan Barang Modal dan Teknik Perhitungannya

Penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat

disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Teknik perhitungannya yaitu :

Biaya Penyusutan Tahunan = ( )
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d. Penyusunan dan Rancangan Laporan Rugi Laba

Tabel 6. Format Laporan Rugi Laba Perperiode (Per-satu bulan)

NO. Uraian Jumlah (Rp)

I
PENERIMAAN

1. Penjualan tahu ……

2. Penjualan Ampas Tahu ……

Total Cash In Flow ……

II
BIAYA-BIAYA

1. Biaya Penyusutan ……

2. Biaya Modal Kerja

a. Kedelai ……

b. Garam ……

c. Kayu Bakar ……

d. Solar ……

e. Bahan Pelumas ……

f. Minyak Goreng ……

g. Plastik ……

h. Biaya Pemeliharaan ……

i. Biaya Tenaga Kerja ……

j. Biaya Listrik ……

Biaya Investasi Modal Kerja ……

Total Biaya Investasi ……

III
Sisa Kas Sebelum Pajak ……

IV Pajak ……

V Sisa Kas Setelah Pajak ……
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e. Penyusunan Laporan dan Rancangan Rugi/Laba Komparatif

Tabel 7. Format Laporan Rugi Laba Komparatif Perperiode (Per-satu bulan)

NO. Uraian Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4

I PENERIMAAN

1. Penjualan tahu ……. ……. ……. …….
2. Penjualan

Ampas Tahu
……. ……. ……. …….

Total Cash In Flow
……. ……. ……. …….

II BIAYA-BIAYA
1. Biaya

Penyusutan
……. ……. ……. …….

2. Biaya Modal
Kerja
a. Kedelai ……. ……. ……. …….
b. Garam ……. ……. ……. …….
c. Kayu Bakar ……. ……. ……. …….
d. Solar ……. ……. ……. …….
e. Bahan

Pelumas
……. ……. ……. …….

f. Minyak
Goreng

……. ……. ……. …….

g. Plastik ……. ……. ……. …….
h. Biaya

Pemeliharaan
……. ……. ……. …….

i. Biaya Tenaga
Kerja

……. ……. ……. …….

j. Biaya Listrik ……. ……. ……. …….
Biaya Investasi
Modal Kerja

……. ……. ……. …….

Total Biaya
Investasi

……. ……. ……. …….

III
Sisa Kas Sebelum
Pajak

……. ……. ……. …….

IV Pajak ……. ……. ……. …….
V Sisa Kas Setelah

Pajak
……. ……. ……. …….
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f. Indeks Kelayakan Usaha.

Metode Analisis Data

1. Indek Kelayakan Proyek Berdiskonto

Untuk menentukan layak tidaknya suatu kegiatan investasi digunakan metode

yang umum dipakai yaitu discounted cash flow, dimana manfaat dan biaya untuk

setiap tahun didiskonto dengan discount factor (DF) yang besarnya mengikuti

rumus :

= 1(1 + )
Keterangan;

i = discount rate (DR) atau tingkat diskonto yang ditentukan

t = tahun saat biaya dikeluarkan atau manfaat diterima.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis, yaitu:

1.1 Net Present Value (NPV)

NPV adalah kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah

suatu proyek feasible atau tidak. Maka NPV  suatu proyek adalah selisih PV arus

benefit dengan PV  arus biaya ( Clive Gray, 2005:66). Sedangkan menurut Umar

(2003:200), untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang

relevan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan NPV adalah sebagai berikut:

= (1 + )/ − (1 + )/ = −(1 + )/
Keterangan;
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Bt = manfaat pada tahun t

Ct = biaya pada tahun t

t =  tahun kegiatan bisnis (t =1,2,3,…,n)

I = DR (%)

Penilaian kelayakan finansial NPV yaitu:

- Jika NPV  0 (positif), maka bisnis layak untuk dilaksanakan

- Jika NPV = 0, nilai perusahaan tetap walau bisnis layak dilaksanakan maupun

tidak layak dilaksanakan.

- Jika NPV < 0 (negatif), maka bisnis tidak layak untuk dilaksanakan

1.2 Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Menurut Pasaribu (2012:55) net benefit cost ratio merupakan perbandingan antara

jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Hal ini menunjukkan bahwa

besarnya benefit berapa kali besarnya biaya dan investasi untuk memperoleh suatu

manfaat. Secara matematis rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

/ = (+)(−)
Dimana :

NPV Positif : jumlah nilai sekarang aliran kas manfaat bersih positif

NPV Negatif : jumlah nilai sekarang aliran kas manfaat bersih negatif

Penilaian kelayakan finansial berdasarkan Net B/C Ratio yaitu:

 Net B/C Ratio > 1, maka bisnis layak atau dapat dilaksanakan
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 Net B/C Ratio = 1, berarti cash in flows sama dengan cash out flows, dalam

present value disebut dengan Break Even Point (BEP), yaitu total cost sama

dengan total revenue.

 Net B/C < 1, maka bisnis tidak layak atau tidak dapat dilaksanakan

1.3 Internal Rate of Return (IRR)

Internal rate of return (IRR) adalah tingkat diskonto (discount rate) yang

menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present value

dari nilai atau investasi discount rate / tingkat diskon yang menunjukan net

present value atau sama besarnya dengan nol.

= + (i₂ - i₁)

Di mana:

IRR = Internal rate of return yang akan dicari

I1 = Internal rate (tingkat bunga) untuk penetapan ke-1

I2 = Internal rate (tingkat bunga) untuk penetapan ke-2

NPV1 = net present value dari hasil Iı

NPV2 = net present value dari hasil I₂

1.4 Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)

Gross B/C merupakan manfaat yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya

yang dikeluarkan (tanpa satuan), Kriteria ini hampir sama dengan Net B/C.

Perbedannya dalam perhitungan Net B/C, biaya tiap tahun dikurangkan dari

benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit netto yg positif dan negatif.
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Kemudian jumlah present value positif dibandingkan dengan jumlah present

value yg negatif. Rumusnya sebagai berikut:

B/C = ∑ ( )∑ ( )
Keterangan:

Bt = manfaat pada tahun t

Ct = biaya pada tahun t

t =  tahun kegiatan bisnis (t =1,2,3,…,n)

I = DR (%)

Semakin  besar Gross B/C, semakin besar perbandingan antara benefit dengan

biaya, yang berarti proyek relatif semakin menguntungkan.

 Jika Gross B/C > 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan

 Jika Gross B/C < 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan

1.5 Payback period (PP)

Payback period adalah jangka waktu pengembalian modal investasi yang akan

dibayarkan melalui keuntungan yang diperoleh proyek tersebut.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Payback Period (PP) :

Dimana :

I    : Jumlah Investasi

Bt : Net Benefit rata-rata tiap tahun (Perperiode).
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2. Indek Kelayakan Proyek Tidak Berdiskonto

2.1 R/C Ratio (Revenue Cost Ratio)

R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) merupakan efisiensi usaha, yaitu ukuran

perbandingan antara penerimaan usaha (Revenue = R) dengan total biaya (Cost =

TC). Dengan nilai R/C, dapat diketahui apakah suatu usaha menguntungkan atau

tidak menguntungkan, usaha efisiensi (menguntungkan) jika nilai R/C > 1.

Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai R/C Ratio adalah:

Kriteria:

R/C Ratio > 1, usaha layak dikembangkan

R/C Ratio < 1, usaha tidak layak dikembangkan

R/C Ratio = 1, usaha impas.

2.2 Return On Invesment (ROI)

ROI itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan

dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan

untuk menghasilkan keuntungan.

Rumus yang digunakan untuk mencari ROI adalah sebagi berikut:

ROI = x 100
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek pemasaran dari industri tahu skala kecil di Kecamatan Gadingrejo

memiliki prospek yang cukup besar dan masih terbuka di wilayah

kabupaten lainnya yang ada di provinsi Lampung. Daerah pemasarannya

saat ini yaitu meliputi wilayah Bandar lampung, Gadingrejo, Bernung,

Wiyono, Pringsewu dan Natar.

2. Dilihat dari analisa aspek produksi bahwa kebutuhan bahan baku dapat

dipenuhi oleh supplier lokal, kebutuhan peralatan dan perlengkapan

dihitung dari rencana produksi. Dengan modal yang dimiliki oleh masing-

masing pengusaha tahu saat ini, semua proses produksi bisa dilakukan

pada industri tahu skala kecil di Kecamatan Gadingrejo.

3. Berdasarkan penelitian, aspek manajemen usaha tahu skala kecil di

Kecamatan Gadingrejo dipimpin oleh pemilik usaha tersebut dan bertugas

sebagai pengelola jalannya usaha pembuatan tahu,  karyawan bekerja

sesuai dengan tugasnya masing-masing mulai dari proses produksi,

pengemasan, sampai dengan proses pemasaran.



62

4. Berdasarkan analisa aspek finansial yang telah dilakukan dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelayakan finansial usaha tahu tanpa diskonto yaitu  menggunakan R/C

Ratio dan ROI, nilai R/C Ratio secara keseluruhan lebih besar dari 1

dan jika dihitung rata-ratanya yaitu sebesar 1,13, selajutnya nilai ROI

yaitu sebesar 12,7 % maka dapat disimpulkan usaha ini layak untuk

dilaksanakan.

b. Hasil perhitungan kelayakan finansial berdiskonto yaitu diketahui

bahwa periode pengembalian usaha ini terbilang cepat yaitu 7,2 bulan.

Selanjutnya hasil perhitungan parameter kelayakan menunjukan hasil

sebagai berikut:

 NPV  > 0

 IRR > 17 %

 Net B/C > 1

 Gross B/C > 1

Dengan demikian dari segi finansial industri tahu skala kecil di Kecamatan

Gadingrejo layak untuk dilaksanakan.
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B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha tahu di Kecamatan Gadingrejo sebaiknya menambah

daerah pemasaran, karena daerah pemasarannya masih cukup sempit.

Sehingga akan meningkatkan produksi tahu dan dapat meningkatkan

keuntungan.

2. Bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan usaha kecil

seperti ini dengan cara memberikan modal kerja, bimbingan dan

pelatihan-pelatihan bagi usaha kecil, karena dengan adanya usaha ini

dapat memberikan manfaat secara tidak langsung yaitu dapat

meningkatkan perekonomian daerah setempat, disamping itu juga

dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

3. Hendaknya generasi muda memperhatikan usaha-usaha kecil seperti

industri tahu skala kecil tersebut karena sekecil apapun usaha yang kita

miliki maka kita adalah pimpinanannya dan industri tahu tersebut

adalah industri yang layak dikembangkan dengan menjanjikan

keuntungan yang cukup besar.
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