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MUKADIMAH 

 
 

Dengan Bismillahi Rahmanir Rahim, Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah memberikan rahmat dan  hidayah-Nya, sehingga penyusunan  laporan 

berjudul “ Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Pakan “  Pada Dinas Pangan, 

Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang dapat  diselesaikan.  Penyusunan  kajian  ini  

didasarkan  pada pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan  yang  saat  ini  

dihadapkan  pada berbagai tantangan, termasuk sektor hulu, aspek pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan,  serta  produk kelautan di sektor hilir. 

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki  potensi  perikan dan  populasi  ternak dan 

perikanan yang  cukup  besar  serta  dukungan  limbah  pertanian  dan  perikanan  yang 

potensial  untuk  diolah  dan   dimanfaatkan  untuk  memproduksi  pakan  yang  berkualitas  

dalam  bentuk  jadi.  Kenyataan  selama  ini menunjukkan  bahwa  pakan  komersil  yang  

memenuhi  pasar  lokal adalah  dari  luar  daerah  Kabupaten Aceh Tamiang khususnya  

sumatera utara. Kenyataan tersebut sesungguhnya merupakan tantangan sekaligus 

peluang bagi  pengembangan  usaha  dibidang  pakan untuk memenuhi kebutuhan 

domestik,  dengan  memanfaatkan sumberdaya  lokal  yang  ada  sehingga  biaya  produksi  

usaha  dapat  ditekan. 

Permasalahan lain terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing 

usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan  ikan  

yang  masih didominasi oleh kapal  berukuran  kecil,  belum  optimalnya  integrasi  sistem  

produksi  di  hulu  dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana 

secara memadai. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan  alternatif  solusi  

daripermasalahan  tersebut,  dan  juga  dapat  digunakan sebagai acuan bagi penyusunan 

kebijakan/strategi  operasional  dan  perencanaan  bagi  stakeholders  dan  pelaku usaha 

perikanan dalam pengembangan industri perikanan, terutama pada daerah - daerah  sentra 

pengembangan perikanan,  mendukung peningkatan  mutu dan  nilai tambah produk 

perikanan, serta mendukung pembangunan ekonomi di kabupaten Aceh Tamiang khusuna 

dan provinsi Aceh umumnya.  
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I.a. Latar Belakang 

Pakan dapat dipandang sebagai bahan baku yang dapat dikonsumsi 

oleh hewan yang secara budidaya baik peternakan dan perikanan, untuk 

memenuhi kebutuhan energi dan atau zat nutrisi dalam  ransum  

makanannya. Penilaian  terhadap  unsur-unsur  lingkungan dalam 

sumberdaya pakan dapat dilakukan dalam tiga tingkat, yaitu total 

ketersediaan,  potensi  dan  cadangan  riel.   Ketersediaan  total  menyangkut 

unsur  lingkungan  yang  mungkin  sebagai  sumberdaya  pakan  yang  dapat 

diperoleh meliputi lahan dan jenis komunitas tanaman yang ada dan dapat 

diperuntukkan untuk penyediaan pakan. Potensi adalah bagian dari total 

ketersediaan   yang  dapat  diperoleh  karena  tidak  seluruh  yang  tersedia 

dapat  diperoleh  untuk  penyediaan  pakan.  Demikian  juga  dari  bagian 

potensi  tidak  seluruhnya  dapat  menjadi   cadangan  nyata  karena  hanya 

sebagian  dari  sumberdaya  yang  diketahui  pasti  dapat  diperoleh akibat 

kompetisi peruntukan dengan kepentingan lain (Umiyasih, dkk, 2004). 

Kelangkaan sumberdaya bisa terjadi karena terbatasnya 

ketersediaan sumberdaya pada suatu tempat sehingga tidak memenuhi 

kebutuhan lokal atau  wilayah  tertentu.  Kelangkaan  juga  bisa  terjadi  

karena  sumberdaya tersebut hanya terkonsentrasi di suatu tempat tetapi 

dibutuhkan di tempat lain, karena proses distribusi yang terhambat. 

Kelangkaan bisa juga terjadi karena digunakan secara terus menerus dari 

waktu ke waktu sehingga stok menjadi berkurang yang berkorelasi terhadap 

harga. 

Fluktuasi  harga  komoditi  peternakan  umumnya  disebabkan  oleh 

perubahan  harga  pakan  ternak  yang  dipasaran.  Kenaikan  harga  pakan 

secara  langsung  umumnya  akan  menyebabkan  peningkatan  harga 
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komoditas  peternakan,  hal  disebabkan  ini  biaya  produksi  terbesar  dari 

usaha peternakan adalah biaya pakan. 

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari 

Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang 

strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan ibukota 

Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang secara hukum memperoleh 

status Kabupaten definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo 

Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 

Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki  potensi  pertanian  dan  populasi  

ternak  dan perikanan yang  cukup  besar  serta  dukungan  limbah  pertanian  

dan  perikanan  yang potensial  untuk  diolah  dan   dimanfaatkan  untuk  

memproduksi  pakan  yang  berkualitas  dalam  bentuk  jadi.  Kenyataan  

selama  ini menunjukkan  bahwa  pakan  komersil  yang  memenuhi  pasar  

lokal adalah  dari  luar  daerah  Kabupaten Aceh Tamiang khususnya  

sumatera utara. Kenyataan tersebut sesungguhnya merupakan tantangan 

sekaligus peluang bagi  pengembangan  usaha  dibidang  pakan untuk 

memenuhi kebutuhan domestik,  dengan  memanfaatkan sumberdaya  lokal  

yang  ada  sehingga  biaya  produksi  usaha  dapat  ditekan. Maka 

membutuhkan kajian Feasibility Studi “ Kajian Studi Kelayakan 

Pembangunan Pabrik Pakan “ sehinga Keberadaan  industri  pabrik  pakan  

di daerah ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan ketersediaan 

pakan di  Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dan Provinsi Aceh Pada 

Umumnya. 

 
I.b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Pakan di Kabupaten 

Aceh Tamiang adalah : 
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1. Bagaimana  kelayakan pabrik  pakan  dilihat  dari  sisi pemasaran? 

2. Bagaimana  kelayakan pabrik  pakan  dilihat  dari  sisi penyediaan bahan 

baku? 

3. Bagaimana  kelayakan pabrik pakan  dilihat  dari  sisi  sosial ekonomi? 

4. Bagaimana  kelayakan pabrik  pakan  dilihat dari sisi finansial? 

 
Tabel 1. Indikator Kependudukan di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabel 2. Jumlah dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 
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I.c. Dampak Perkembangan Industri Pakan 

Kegiatan  suatu  proyek  industri,  selain menimbulkan  dampak  

positif  bagi  kesejahteraan manusia,  juga  membawa  dampak  negatif.    

Dampak negatif  dari  industri  pabrik  pakan,  adalah kemungkinan  

terjadinya  kerusakan  lingkungan  sebagai akibat  pemungutan  hijauan  

yang  tidak  terkendali  yang hanya  mempertimbangkan  aspek  finansial  

saja,  serta benturan sosial  di antara masyarakat peserta dan di luar proyek 

Adapun  dampak  positif  proyek,  akan  mampu mengatasi  kesulitan  

masarakat yang memiliki usaha di budidaa ikan dalam memenuhi kebutuhan  

ketersedian pakan ,  serta  akan  tercipta  lapangan kerja  baru  yang  pada  

akhirnya  pendapatan  masyarakat akan meningkat. 

 

I.d. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.d.i. Tujuan Penelitian 

Adapun  yang  menjadi  tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Untuk  melihat  kelayakan pabrik  pakan  dilihat  dari  sisi 

pemasaran. 

 Untuk  melihat  kelayakan pabrik  pakan  dilihat  dari  sisi 

penyediaan bahan baku. 

 Untuk  melihat  kelayakan pabrik  pakan dilihat  dari  sisi  sosial 

ekonomi 

 Untuk  melihat  kelayakan pabrik  pakan  dilihat dari sisi finansial. 

 
I.d.ii. Manfaat Penelitian 

 Sebagai  bahan  informasi yang  dapat  digunakan untuk  melihat  

kelayakan industri  pakan  di Kabupaten Aceh Tamiang. 

 Bagi  pengusaha  industri serta  pihak-pihak terkaitnya  

diharapkan dapat  dijadikan  sebagai bahan  pertimbangan  dan 

saran  untuk  mendirikan kelayakan  industri  pakan di Kabupaten 

Aceh Tamiang. 
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 Untuk  menambah  ilmu pengetahuan  dan informasi  bagi 

peneliti yang  berminat mengembangkan penelitian dan kajian 

lebih lanjut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Peta 1. Administrasi Kabupaten Aceh Tamiang ) 
  
I.e. Ruaang Lingkup Dan Batasan Masalah 

I.e.i. Ruang Lingkup 

  Dalam  menyusun  Kajian Studi Kelayakan Pembangunan 

Pabrik Pakan ini,  disebabkan pakan adalah bahan makanan tunggal  

atau  campuran,  baik  yang diolah  maupun  yang  tidak  diolah, yang  

diberikan  kepada  hewan  untuk kelangsungan  hidup,  berproduksi, 

dan  berkembang  biak.  Pakan merupakan  faktor  utama  dalam 

keberhasilan  usaha  pengembangan budi daya perikanan, maka 

dengn ini kami  akan  membatasi  ruang  lingkup  sebagai berikut : 

a. Proses  bisnis  yang  akan  di  jadikan  objek  yang  akan  di  teliti  

adalah  proses analisa pembangunan terhadap kelaakan 

pembangunan pabrik pakan yang di kaji dan diestimasi terhadap 

kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. 
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b. Penelitian dilaksanakan dalam ruang lingkup kabupaten Aceh 

Tamiang 

 
I.e.ii. Batasan Masalah 

  Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk 

menghindari perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam 

melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian    : Kondisi Kelayakan Usaha Dalam 

        Pembangunan Pabrik Pakan 

2. Obyek penelitian        : Pakan ikan 

3. Parameter penelitian  : Hasil Kalayakan usaha dapat dilaksanakan 

               atau tidak dapat dilaksanakan 

 
I.f. Tinjauan Pustaka Dan Hipotesis 

Menurut  Undang-Undang Nomor 5  tahun  2000  tentang 

perindustrian dinyatakan bahwa yang dimaksud  dengan  industri  adalah 

kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan untuk  mengolah  bahan  mentah (bahan  

baku),  barang  setengah  jadi dan atau menjadi barang jadi dengan nilai  

yang  lebih  tinggi  untuk penggunaannya. 

Industri  juga  merupakankumpulan  beberapa  perusahaan yang 

memghasilkan  barang  maupunproduk  sejenis.  Industri  merupakansuatu  

bentuk  kegiatan  ekonomi yang mengubah  barang  jadi  atau  setengah jadi  

atau  yang  kurang  nilainya menjadi  barang  yang  lebih  tinggi nilai  atau  

sifatnya,  lebih  dekat kepemakaian akhir.  Termasuk  dalam kegiatan  ini  

adalah  kegiatan  jasa industri dan  pekerjaan  perakitan dengan  maksud  

untuk  dijual. Statistik Industri Riau,2009.  

Menurut  Husnan  dan Muhamad (2000) menyatakan bahwa studi  

kelayakan  proyek  adalah  penelitian  tentang  dapat  tidaknya suatu  proyek  

(biasanya  merupakan proyek  investasi)  dilaksanakan dengan berhasil. 

Menurut  Husnan  dan Muhamad  (2000),  tujuan dilakukannya studi 

kelayakan  adalah untuk  menghindari  keterlanjuran penanaman modal 
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yang terlalu besar untuk  kegiatan  yang  ternyata  tidak menguntungkan.  

Tentu  saja  studi kelayakan  ini  akan  memakan  biaya, tetapi  biaya  

tersebut  relatif  kecil apabila  dibandingkan  dengan  risiko kegagalan  suatu  

proyek  yang menyangkut  investasi  dalam  jumlah besar. 

Sucipto  (2010)  menyatakan  bahwa  potensi  pasar  adalah  peluang 

penjualan  optimum  yang  dapat dicapai  oleh  seluruh  penjualan  baik saat  

ini  maupun  yang  akan  datang atau  potensi  pasar  adalah  seluruh 

permintaan/kebutuhan  konsumen yang  didasarkan  pada  dua  faktor yaitu 

jumlah konsumen potensial dan daya beli. 

 
 ( Diagram 1. Kerangka Pikir Penyusunan Kajian Studi Kelayakan 

Pembangunan Pabrik Pakan ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Pakan 

Analisis Dasar Dan Pegumpulan Data. Peta 

Kajian Studi Kelayakan Pembangunan 
Pabrik Pakan 
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II.a. Metode Penelitian 

II.a.i. Metode Pelaksanaan 

1. Pengumpulan  data  sosial  ekonomi  dilakukan  melalui  

kegiatan audiensi dan wawancara dengan menggunakan 

questioner/instrumen terhadap  keseluruhan  stakeholders  

pengembangan  agribisnis  dan industri  pabrik  pakan .   

Stakeholders  yang  dimaksud  adalah instansi  pemerintah  

terkait,  pengusaha  kecil,  menengah  dan  besar, maupun  

eksportir  yang  bergerak  disektor  pakan  ternak  dan  usaha 

peternakan skala komersil, 

2. Metode Penarikan Sampel 

Metode  penarikan  sample  untuk  survei  sosial  

ekonomi  dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

a) Sampel lokasi ditentukan secara purposive yaitu lokasi-

lokasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan 

pengembangan dari komoditas unggulan, 

b) Pengumpulan  data  dilakukan  pada  lokasi-lokasi  di  

atas,  dengan sampel  lokasi  berada  pada  unit-unit  

pengembangan  dari komoditas tersebut, 

c) Pengkoleksian data sosial ekonomi dilakukan pada tingkat 

petani, peternak, budidaya perikanan dan  kelembagaan  

pendukungnya  dengan  penarikan sampel dilakukan 

secara acak, 

d) Data  sosial  ekonomi  yang  dikumpul  pada  pelaku  

usaha  kecil, menengah  dan  besar  yang  bergerak  

disektor  pertanian  dan peternakan  Respondennya  

adalah  pimpinan  yang  bergerak dibidang  agribisnis  dan  
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atau  agroindustri  pada  komoditas  peternak dan 

budidaya perikanan. 

 

II.a.ii. Variabel Yang Diamati 

Variabel  yang  diamati  untuk  menggambarkan  hasil  

penelitian  dan pengkajian pengembangan pabrik pakan meliputi : 

a) Gambaran umum lokasi kegiatan, 

b) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, 

c) Deskripsi  dukungan  sumberdaya  alam  dan  sosial  budaya  

untuk pengembangan pabrik pakan ternak. 

 
II.b. Analisis Data 

Analisis data Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Pakan dalam 

feasibility studi ini meliputi: 

1. Analisis kondisi objektif dengan menggunakan (SWOT analysis) 

untuk merumuskan  strategi  dan  pendekatan  pengembangan  

Pabrik  Pakan, 

2. Analisis economi meliputi ;   Biaya investasi,   Biaya  operasional, 

Perhitungan  bersih,  Pengembalian  modal  dan  Indikator  

kelayakan meliputi : Nilai Investasi (pay back periode), Biaya 

Produksi (Product cost),  Perhitungan  Keuntungan  (Break  event  

point),  serta  Kelayakan Usaha (Internal rate of return). 

 

3. Kecendrungan Industri 

Secara  teknis  dan  operasional,  kecenderungan industri  pakan  

dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu berdasarkan penggunaan 

teknologi dan berdasarkan skala pengusahaannya. Berdasarkan  

penggunaan  teknologi, industri  pakan  diklasifikasikan  menjadi  industri  

modern dan industri manual. Industri pakan dengan teknologi modern 

merupakan industri  dengan  skala  pengusahaan  besar,  dimana  pada 

umumnya  hasil  produksinya  dalam  bentuk  pellet  dan mass  yang 
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diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pakan unggas (broiler dan 

layer) dan aquafeed (ikan) 

Skala  pengusahaan  industri  dan  atau  pabrik  pakan dapat dibedakan 

sebagai berikut : 

 Skala  kecil :  tingkat  produksi  +  1  ton/jam; menggunakan  

teknologi  manual,  dan  peralatan sederhana: 

 Skala  menengah :  tingkat  produksi  +10  ton/jam; menggunakan 

teknologi semi otomatis: 

 Skala  besar :  tingkat  produksi  25  ton/jam; menggunakan  

teknologi  otomatis.  Industri  dan  atau pabrik  pakan  pada  skala  

pengusahaan  besar  juga mengembangan  pola  kemitraan,  dan  

bahkan menguasai  hampir  seluruh  subsistem  dari  hulu sampai 

hilir. 
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III.a. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2006:1), studi kelayakan bisnis adalah 

suatu kegiatan  yang  mempelajari  secara  mendalam  tentang  suatu  

kegiatan  atau  usaha bisnis  yang  akan  dijalankan,  dalam  rangka  

menentukan  layak  atau  tidak  usaha tersebut  dijalankan.  Maksud  

menjalani  secara  mendalam  artinya  meneliti secara sungguh-sungguh  

data  dari  informasi  yang  ada, kemudian diukur, dihitung,  dan  dianalisis 

hasil penelitian tersebut dengan metode-metode tertentu. 

Kelayakan  artinya  penelitian  yang  dilakukan  secara  mendalam  

tersebut dilakukan  untuk  menentukan  apakah  usaha  yang  dijalankan  

akan  memberikan manfaat  yang  lebih besar dibandingkan dengan biaya  

yang dikeluarkan. Dengan kata  lain  kelayakan  dapat  diartikan  bahwa  

usaha  yang  dijalankan  akan memberikan  keuntungan  finansial  dan  non  

finansial  sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan. 

Sementara  menurut  Suad  Husnan  (2000:4)  studi  kelayakan  bisnis 

adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek investasi untuk 

dilaksanakan dengan  berhasil.  Sedangkan  menurut  Husein  Umar  (2003:7)  

yang  dimaksud dengan  studi  kelayakan  bisnis  atau  sering  pula  disebut  

dengan  studi  kelayakan proyek  adalah  suatu  penelitian  tentang  layak  

atau  tidaknya  suatu  proyek  bisnis yang biasanya merupakan proyek 

investasi untuk dijalankan. Maksud layak atau tidak  layak  disini  adalah  

perkiraan  bahwa  proyek  akan  dapat  atau  tidak  dapat menghasilkan 

keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. 

Sedangkan menurut  Yacob  Ibrahim  (2003:1), studi  kelayakan 

(feasibility  

study) merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu 

keputusan, apakah menerima  atau  menolak  suatu  gagasan  usaha  atau  
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proyek  yang  direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah 

kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek  yang  akan  dilaksanakan  

memberikan  manfaat  (benefit)  baik  dalam  arti financial benefit maupun 

dalam social benefit. 

Proyek  yang  dinilai  dari  sosial  benefit  pada  umumnya  adalah  

proyekproyek  yang  benefitnya  dihitung  atau  dinilai  dari  segi  manfaat  

yang  diberikan proyek  terhadap  perkembangan  perekonomian  

masyarakat  secara  keseluruhan. Kegiatan usaha atau proyek yang dinilai 

dari segi  financial benefit  adalah usahausaha yang dinilai dari segi 

penanaman investasi atau modal yang diberikan untuk pelaksanaan  proyek  

tersebut.  Proyek  yang  dinilai  dari  segi  analisis  financial benefit  pada 

umumnya proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha secara individu yang 

menanamkan modalnya di dalam proyek atau yang berkepentingan langsung 

di dalam proyek. 

Sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  analisis  finansial  adalah  hasil  

modal saham  (equity  capital)  yang  ditanam  dalam  usaha/proyek  

tersebut,  seperti mendirikan  industri,  pembukaan  usaha  perkebunan,  

usaha  dagang,  dan  lain sebagainya. Dari sini kegiatan usaha proyek yang 

mengutamakan financial benefit dari pada social benefit sering disebut 

dengan analisis studi kelayakan bisnis Pada umumnya studi kelayakan usaha 

akan menyangkut tiga aspek, yaitu : (Suad Husnan, 2000:4) 

III.a.i. Manfaat  ekonomi  usaha  tersebut  bagi  usaha  itu  sendiri  (sering  

juga  disebut manfaat  finansial),  yang  berarti  apakah  usaha  itu  

dipandang  cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan 

resiko usaha terebut. 

III.a.ii. Manfaat ekonomis usaha tersebut bagi  negara tempat usaha itu 

dilaksanakan (sering disebut sebagai manfaat ekonomi nasional), 

yang menunjukan manfaat usaha tersebut bagi ekonomi makro suatu 

negara.Manfaat  sosial  usaha  tersebut  bagi  masyarakat  sekitar  
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usaha  tersebut,  ini merupakan studi relatif paling sulit untuk 

dilakukan. 

Dari  definisi-definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  studi  

kelayakan bisnis  dilakukan  untuk  mengindentifikasi  masalah  dimasa  yang  

akan  datang,  sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil 

yang ingin dicapai  dalam  suatu  investasi.  Dengan  kata  lain  studi  

kelayakan  bisnis  akan memperhitungkan  hal-hal  yang  akan  menghambat  

atau  peluang  dari  investasi yang  akan dijalankan. Jadi dengan adanya studi 

kelayakan bisnis minimal dapat memberikan pedoman atau arahan kepada 

usaha yang akan dijalankan nantinya. 

 
III.b. Pentingnya Studi Kelayakan 

Setelah  kita  mendapatkan  pengertian  tentang  studi  kelayakan  

dan  dari uraian  di  atas  telah  menyinggung  sedikit  tentang  pentingnya  

studi  kelayakan proyek atau usaha baik bagi perusahaan maupun bagi pihak 

lain yang mempunyai kepentingan langsung atas usaha tersebut, adapun 

pihak-pihak tersebut antara lain (Husein Umar, 2003:19): 

III.b.i. Pihak  investor.  Jika  hasil  studi  kalayakan  yang  telah  dibuat  

ternyata  layak  direalisasikan.  Pemenuhan  kebutuhan  akan  

pendanaan  dapat  mulai  dicari. Misalnya  dengan  mencari  investor 

atau pemilik  modal  yang mau  turut  serta menanamkan  modalnya  

pada  proyek  yang  akan  dikerjakan  itu.  Sudah  tentu calon investor 

ini akan mempelajari laporan studi kalayakan yang telah dibuat 

karena  calon  investor  mempunyai  kepentingan  langsung  tentang  

keuntungan yang  akan  diperoleh  serta  jaminan  keselamatan  atas  

modal  yang  akan ditanamkan. 

III.b.ii. Pihak kreditor. Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. 

Pihak bank sebelum  memutuskan  untuk  memberikan  kredit  atau  

tidak,  perlu  mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, 

termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya 

agunan yang dimiliki perusahaan. 
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III.b.iii. Pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat 

oleh pihak eksternal  perusahaan  maupun  pihak  internal  

perusahaan  (sendiri).  Terlepas dari  siapa  yang  membuat,  pembuat  

proposal  ini  merupakan  upaya  dalam rangka  merealisasikan  ide  

proyek  yang  ujung-ujungnya  bermuara  pada peningkatan usaha 

untuk meningkatkan laba perusahaan. 

III.b.iv. Pihak  pemerintah  dan  masyarakat.  Penyusunan  studi  kelayakan  

bisnis  perlu memperhatikan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  

ditetapkan  oleh  pemerintah karena  mempengaruhi  kebijakan  

perusahaan.  Proyek-proyek  bisnis  yang membantu  kebijakan  

pemerintah  inilah  yang  diprioritaskan  untuk  dibantu, misalnya 

dengan subsidi dan keringanan lain. 

III.b.v. Bagi tujuan pembangunan ekonomi. Dalam menyusun studi 

kelayakan bisnis perlu  juga  dianalisis  manfaat  yang  akan  didapat  

dan  biaya  yang  akan ditimbulkan oleh proyek terhadap 

perekonomian nasional. 

 
III.c. Aspek-Aspek Studi Kelayakan 

Penilaian  kelayakan  suatu  proyek  atau  usaha  menurut  Yacob  

Ibrahim (2003:99)  dilihat dari berbagai aspek seperti : aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek organisasi dan manajemen, 

serta aspek ekonomi dan keuangan. 

Sedangkan menurut Husein Umar (2003:25) penilaian kelayakan 

dianalisis dari  aspek:  pasar,  internal  perusahaan  yang  terdiri  dari  aspek  

pemasaran,  aspek teknis dan teknologi, aspek  sumber daya manusia, aspek 

manajemen, dan aspek keuangan. 

Sementara  menurut  Kasmir  dan  Jakfar  (2006:25),  secara umum 

prioritas  aspek-aspek  yang  perlu  dilakukan  studi  kelay akan  adalah  

aspek  hukum,  aspek pasar  dan  pemasaran,  aspek  keuangan,  aspek  

teknis  atau  operasi,  aspek manajemen,  aspek  ekonomi  dan  aspek  sosial  

serta  aspek  AMDAL  (Analisis Dampak Lingkungan Hidup). 
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Dari beberapa aspek kelayakan bisnis tersebut, penulis akan  

mengunakan kriteria kelayakan yang dinilai dari aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. 

 
III.d. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pengertian  pasar  menurut  Wiliam  J  Stanton  (1993:92)  

didefinisikan sebagai  orang-orang  yang  mempunyai  kebutuhan  untuk  

dipuaskan, mempunyai uang untuk dibelanjakan, dan kemauan untuk 

membelanjakan. 

Sedangkan menurut Husein Umar (2003:25) penilaian kelayakan 

dianalisis dari  aspek:  pasar,  internal  perusahaan  yang  terdiri  dari  aspek  

pemasaran,  aspek teknis dan teknologi, aspek  sumber daya manusia, aspek 

manajemen, dan aspek keuangan. 

Sementara  menurut  Kasmir  dan  Jakfar  (2006:25),  secara umum 

prioritas aspek-aspek  yang  perlu  dilakukan  studi  kelay akan  adalah  aspek  

hukum,  aspek pasar  dan  pemasaran,  aspek  keuangan,  aspek  teknis  atau  

operasi,  aspek manajemen,  aspek  ekonomi  dan  aspek  sosial  serta  aspek  

AMDAL  (Analisis Dampak Lingkungan Hidup). 

Dari beberapa aspek kelayakan bisnis tersebut, penulis akan  

mengunakan kriteria kelayakan yang dinilai dari aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. 

 
III.e. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pengertian  pasar  menurut  Wiliam  J  Stanton  (1993:92)  

didefinisikan sebagai  orang-orang  yang  mempunyai  kebutuhan  untuk  

dipuaskan,  mempunyai uang untuk dibelanjakan, dan kemauan untuk 

membelanjakan. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Sedangkan pengertian  pemasaran  (marketing)  menurut  Wiliam  J  

Stanton (1993:7)  adalah  suatu  sistem  total  dari  kegiatan  bisnis  yang  

dirancang  untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barangbarang  yang  dapat  memuaskan  keinginan  dan  
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jasa  baik  kepada  para  konsumen potensial.  Konsumen  potensial  di  sini  

maksudnya  adalah  konsumen  yang memiliki kebutuhan, kemauan, dan 

kemampuan untuk membeli. 

Pembahasan  yang  dilakukan  dalam  aspek  pemasaran  bertujuan  

untuk menguji  serta  menilai  sejauh  mana  pasaran  dari  produk  yang  

dihasilkan  dapat mendukung perkembangan usaha/proyek yang akan 

dilaksanakan.pembahasan ini bisa  dilihat  dari  segi  daya  serap  pasar  

terhadap  produk  yang  dihasilkan, prospeknya  di  masa  yang  akan  datang,  

dan  kondisi  pemasaran  di  samping program pemasaran. 

 
III.f. Aspek Pasar 

III.f.i. Permintaan dan Penawaran 

Pengertian  permintaan  menurut  Husein  Umar  (2003:36)  

dapat  diartikan sebagai  jumlah  yang  dibutuhkan  konsumen  yang  

dibutuhkan  konsumen  yang mempunyai kemampuan untuk 

membeli pada berbagai tingkat harga. Hukum  permintaan  (asumsi  

calterius  paribus)  mengatakan  bahwa  jika harga  barang  

meningkat  maka  kuantitas   barang-barang  yang  diminta  akan 

berkurang,  begitu  pula  sebaliknya,  bila  harga  barang  yang 

diminta  turun  makan kuantitas barang yang diminta akan 

bertambah. Analisis permintaan yang dilakukan menghasilkan suatu 

asumsi perkiraan atas  permintaan  di  masa  mendatang.   

Proyeksi  ini  penting  bagi  manajemen perusahaan  untuk  

menentukan  anggaran  perusahaan  dan  dari  anggaran  tersebut 

dapat  ditentukan  jumlah  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan,  

kecukupan  alat-alat produksi, ketersediaan bahan baku, dan daya 

tampung gudang. Penawaran  menurut  Husein  Umar  (2003:36)  

dapat  diartikan  sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar 

pada berbagai tingkat harga. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut: 
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a) Harga Barang Lain 

Pada  permintaan  barang-barang  ada  yang  saling  bersaing  

(barang  subtitusi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

barang seperti ini dapat menimbulkan pengaruh yang penting 

pada penawaran suatu baran 

b) Biaya Faktor-Faktor Produksi 

Pengeluaran  untuk  sektor  ini  merupakan  hal  yang  penting  

dalam  proses produksi.  Pengeluaran -pengeluaran  yang  tidak  

efisien  dapat  mengurangi panawaran di dalam suatu kegiatan 

ekonomi 

c) Tujuan Perusahaan  

Jika  tujuan  perusahaan  maksimumkan  keuntungan,  dapat  saja  

ia  tida berusaha  mengunakan  kapasitas  produksinya  secara  

maksimal,  tetapi  pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan 

keuntungannya. 

d) Tingkat Teknologinya 

Tingkat  teknologi  mempunyai  peran  penting  dalam  

menentukan banyaknya jumblah  barang  yang  ditawarkan.  

Kemajuan  teknologi  dapat  mengurangi ongkos  produksi.  

Mempertinggi  produktivitas  dan  mutu  yang  cenderung 

mengakibatkan terjadinya kenaikan penawaran. 

 
III.f.ii. Market Space  dan Market Share 

Market  space  adalah  peluang  pasar  (market  potensial)  

yang  dapat dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan.  Market space  

terjadi apabila permintaan lebih besar dari penawaran, selisih  yang 

terjadi  ini merupakan ruang gerak bagi perusahaan untuk dapat 

memasuki suatu pasar. (Yacob Ibrahim, 2003:101) 

Sedangkan  Market share  adalah bagian yang dapat diambil 

oleh ide usaha yang  direncanakan.  Dengan demikian, apabila  

market  space  tersedia  maka  akan ada market share. Kesempatan 
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memperoleh  market share tergantung dari masingmasing  

perusahaan  dalam  melakukan  strategi  bersaing,  baik  dalam  hal  

harga, kualitas, teknis produksi, penggunaan teknologi, dan 

pemasaran. (Yacob Ibrahim, 2003:101) 

Untuk  mengetahui  seberapa  besar  market  space  dan  

market  share  dapat dilakukan  dengan  melakukan  perhitungan  

antara  permintaan  (demand)  dan penawaran  (supply)  terhadap  

suatu  produk  yaitu  menggunakan  rumus  linier sederhana dengan 

metode kuadran terkecil (least square) dengan persamaan : 

Y = a + bx 

Dimana : 

Y   = jumlah proyeksi permintaan 

a,b  = konstanta 

x  = variabel pengganti tahun 

Bentuk  pasar  bisa  dilihat  dari  sisi  produsen  (penjual)  dan  

konsumen (pembeli). Bentuk-bentuk pasar dilihat dari segi produsen 

menurut Husein Umar (2003:38) adalah sebagai berikut : 

a) Pasar Persaingan Sempurna 

Pada  jenis  pasar  persaingan  sempurna,  aktivitas  

persaingannya  tidaklah nampak  karena  tidak  terbatasnya  

jumlah  produsen  dan  konsumen  dapat menjual  dan  membeli  

barang  apa  saja  tanpa  ada  batas,  asal  bersedia membeli atau 

menjual pada harga pasar. 

b) Pasar Monopoli 

Pasar  monopoli  adalah  sebuah  bentuk  pasar  yang  dikuasai  

oleh  seorang penjual saja. Dalam hal ini tidak ada barang 

subtitusi terhadap barang yang dijual oleh penjual tunggal 

tersebut, serta terdapat hambatan untuk masuk bagi saingan dari 

luar. 
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c) Pasar Oligopoli 

Dalam  menentukan  tingkat  harga  dan  kuantitas  produksi  

dapat menggunakan  prosedur  optimalisasi  biasa,  tetapi  karena  

pengaruh  dari pesaing  sangat  terasa,  maka  tindakan  pesaing  

perlu  dimasukan  dalam perhitungan.  Perilaku  pasar  dalam  

pasar  oligopoli  ialah  bahwa  kurva permintaan  yang  dihadapi  

perusahaan  akan  patah  pada  salah  satu  titik harga tertentu 

untuk mencerminkan perilaku produsen oligopolis. 

d) Pasar Persaingan Monopolistis 

Pasar  ini  merupakan bentuk  campuran  antara  pasar 

persaingan  sempurna dan  monopoli.  Dikatakan  mirip  pasar  

persaingan  sempurna  karena  ada kebebasan bagi perusahaan 

untuk masuk ke  pasar, hanya saja barang  yang dijual tidak 

homogen sedangkan pada persaingan monopolistis barangnya 

dibedakan. 

e) Aspek Pemasaran 

 Analisis SWOT 

Analisis  SWOT  (strenght,  weakness,  opportunity,  threat)  

merupakan analisis  dari  kekuatan,  kelemahan,  kesempatan,  

dan  ancaman  yang  dihadapi perusahaan.  Analisis  ini  

dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  posisi  usaha 

yang  dilakukan  sehingga  mampu  bersaing  dengan  

perusahaan  sejenis  dan  dapat bertahan dalam pasar yang 

sama. 

 Marketing Mix 

Menurut  Basu  Swastha  (2000:193)  marketing  mix  adalah  

kombinasi  dari empat  variabel  atau  kegiatan  yang  

merupakan  inti  dari  sistem  pemasaran perusahaan  yakni  :  

produk  (product),  struktur  harga  (price),  kegiatan  promosi 

(promotion), dan sistem distribusi (place). 
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 Menurut Husein Umar (2003:71) terdapat  4 (empat) 

kebijakan pemasaran yaitu : 

 
III.f.iii. Kebijakan Produk 

Produk  adalah  suatu  yang  dapat  ditawarkan  ke  pasar  

untuk mendapatkan perhatian,  untuk  dibeli,  digunakan  atau  

dikonsumsi  yang  dapat  memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan 

yang termasuk dalam produk adalah barangbarang yang berbentuk 

fisik maupun jasa atau layanan. 

Pengembangan  sebuah  produk  mengharuskan  perusahaan  

menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan oleh produk 

itu. Manfaat-manfaat ini dikomunikasikan dan dipenuhi oleh atribut 

produk yang berwujud seperti mutu, ciri, dan desain. Kebijakan 

Harga. 

 Keputusan mengenai harga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan  faktor  eksternal.  Dalam  faktor  internal  

keputusan  harga  disesuaikan dengan  sasaran  pemasaran,  

keputusan  harga  disesuaikan  dengan  strategi marketing mixnya, 

dan keputusan atas dasar pertimbangan organisasi. Faktor eksternal  

pasar  dan  permintaan  konsumen  merupakan  plafon  harga  (harga 

tertinggi),  harga  dan  tawaran  pesaing  perlu  diketahui  untuk  

menentukan harga, serta faktor-faktor eksternal lainnya. 

 
III.f.iv. Kebijakan Distribusi 

Sebagian  besar  produsen  menggunakan  perantara  

pemasaran  untuk memasarkan  produknya  dengan  cara  

membangun  suatu  saluran  distribusi, yaitu  sekelompok  organisasi  

yang  saling  tergantung  dalam  keterlibatan mereka  pada  proses  

yang  memungkinkan  suatu  produk  atau  jasa  tersedia bagi 

penggunaan atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. 
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III.f.v. Kebijakan Promosi 

Untuk mengkomunikasikan produk perlu disusun suatu 

strategi yang sering disebut dengan strategi bauran  promosi 

(promotion mix) yang terdiri atas 4 (empat) komponen utama, yaitu 

periklanan (advertising), promosi penjualan (sales  promotion),  

hubungan  masyarakat  (public  relations),  dan  penjualan 

perorangan (personal selling). 

III.f.vi. Aspek Teknis dan Teknologi 

Aspek  teknis  merupakan  suatu  aspek  yang  berkenaan  

dengan  proses pembangunan proyek secara teknis dan 

pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai  dibangun.  

Menurut  Husein  Umar  (2003:96)  aspek  teknis  dan  teknologi yang 

harus diperhatikan adalah : 

1 Lokasi Usaha 

Faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  pemilihan  lokasi  usaha  

adalah  : (Kasmir dan Jakfar, 2006:221) 

 Jenis usaha yang dijalankan 

 Apakah dekat dengan pasar atau konsumen 

 Apakah dekat dengan bahan baku 

 Apakah tersedia tenaga kerja 

 Tersedia sarana dan prasarana (transportasi, listrik dan air) 

 Apakah dekat dengan pusat pemerintahan 

 Apakah dekat lembaga keuangan  

 Apakah berada di kawasan industri 

 Kemudahan untuk melakukan ekspansi’perluasan 

 Kondisi adat istiadat, budaya, sikap masyarakat setempat 

 Hukum yang berlaku di wilayah setempa 

2 Perencaan Tata Letak 

Faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun layout, yaitu :  

 Jenis proses produksi 

 Jenis barang serta volume produksi yang dihasilkan  

 Jumlah modal yang tersedia  
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 Keluwesan  atau  fleksibilitas  letak  fasilitas-fasilitas  untuk  

mengantisipasi perubahan-perubahan proses dikemudian 

hari. 

 Letak  alat-alat  dan  fasilitas  lain  hendaknya  juga  

memperhatikan kemudahan-kemudahan dalam 

pemeliharaan dan pengawasan 

3 Pemilihan Teknologi 

Berkaitan  dengan  pemilihan  teknologi  biasanya  untuk  produk  

tertentu dapat diproses  dengan  lebih  dari  satu  cara  sehingga  

teknologi  yang  dipilih  punperlu ditentukan secara jelas. Patokan 

umum yang dapat dipakai misalnya dengan mengetahui  

seberapa  jauh  derajat  mekanisme  yang  diinginkan  dan  

manfaat ekonomi  yang  diharapkan,  kesesuaian  dengan  bahan  

mentah,  keberhasilan pengoperasian  teknologi,  kemampuan  

antisipasi  terhadap  teknologi  lanjutan.  

(Husein Umar, 2003:118 -119) 

4 Rencana Kapasitas Produksi 

Kapasitas  didefinisikan  sebagai  suatu  kemampuan  pembatas  

dari  unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. 

Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan (input) atau keluaran 

(output). Rencana kapasitas dalam aspek teknis dan teknologi 

tergantung beberapa pilihan sistem,antara lain : 

5 Pemilihan Teknologi 

Skala  ekonomis  dengan  faktor  ini  kapasitas  yang  dipilih  

adalah  yang memiliki biaya per unit  yang paling rendah. Akan 

tetapi, cara ini memiliki kelemahan  seperti  :  waktu  

pengembalian  modal  berjangka  panjang, akibatnya produk 

menjadi kurang fleksibel untuk disesuaikan dengan selera 

konsumen. 
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f) Focused facilities. Dalam pemilihan kapasitas terdapat dua 

ekstrim strategi. Pertama  strategi  ekspansi,  strategi  ini  lebih  

bersifat  proaktif.  Kedua, dilakukan  strategi  wait  and  see,  

dimana cara  ini dilakukan  jika permintaan produk sudah yakin 

benar meningkat atau tidak meningkat. 

 
III.f.vii. Aspek Manajemen 

Aspek  manajemen  yang  harus  dievaluasi  ada  dua,  yaitu:  (Suad  

Husnan, 2000:133)  

a) Perencanaan Pelaksanaan Proyek 

Pada  tahap  ini  mengidenfikasi  berbagai  kegiatan  yang  perlu  

dilakukan, selama  waktu  kegiatan,  dan  biayanya.  Perencanaan  

yang  dilakukan memperhatikan gambaran usaha yang 

direncanakan 

b) Manajemen Operasional Proyek 

Dalam  analisis  manajemen  proyek  terdapat  beberapa  hal  

yang  dapat menentukan kelayakan proyek tersebut yaitu: 

c) Manajemen Strategik 

Menurut  Piere  dan  Robinson  yang  dikutip  Husien  Umar  

(2003:157), manajemen strategi adalah sekumpulan dan tindakan  

yang merupakan hasil dari  formulasi  dan  implementasi  serta  

rencana,  yang  didesain  untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Unsur-unsur dalam manajemen strategi adalah : 

 Memformulasikan misi, tujuan, falsafah dan sasaran 

perusahaan  

 Mengembangkan profit yang telah ada  

 Mengenal lingkungan internal dan eksternal   

 Menentukan  tujuan  jangka  panjang,  menengah  dan  jangka  

pendek perusahaan  

 Mengimplementasikan  dan  mengevaluasikan  proyek  

strategi  sebagai masukan untuk pengambilan keputusan Ciri-
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ciri  keputusan    yang  bersifat  strategik  adalah  keputusan  

yang diputuskan  oleh  manajemen puncak,  memerlukan  

biaya  yang  cukup besar, mempunyai  konsekuensi  yang  

multifungsional,  mempertimbangkan lingkungan  eksternal  

perusahaan  yang  berdampak  pada  perusahaan  dalam 

jangka panjang, keputusan strategi berorientasi ke masa 

depan. 

 Jenis Pekerjaan Keterangan  tentang  apa  yang  akan  

diperlukan  dalam  suatu  pekerjaan tersebut  sebagai  job  

description   (deskripsi  pekerjaan).  Deskripsi  pekerjaan ini  

tidak  untuk  semua  jenis  pekerjaan,  tetapi  hanya  

pekerjaan-pekerjaan kunci saja. 

 Persyaratan JabatanPersyaratan  jabatan  diberlakukan  

dilihat  dari  tingkat  pendidikan, pengalaman, keahlian, dan 

kesehatan. Persyaratan tersebut dilakukan untuk spesifikasi 

jabatan yang disusun setelah deskripsi pekerjaan dibuat. 

 Perolehan Pegawai Perolehan  pegawai  melalui  seleksi  dan  

perekrutan  bisa  dilakukan  melalui iklan, biro tenaga kerja, 

maupun dalam perusahaan itu sendiri. 

 Bentuk Badan Usaha Bentuk  badan  usaha  dapat  ditentukan  

setelah  dilakukan  penyesuaian misi perusahaan dan rencana 

yang akan dilaksanakan. 

 Struktur Organisasi Struktur  formal  organisasi  dapat  

membantu  wewenang,  tugas  dan tanggung  jawab  

manajemen.  Struktur  ini  juga  dapat  menjelaskan 

pembagian  pekerjaan,  memperlihatkan  fungsi  atasan  dan  

bawahan, menjelaskan  tipe  pekerjaan,  serta  menjelaskan  

pengelompokan pekerjaan dalam tingkat manajemen. 
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III.f.viii. Aspek Keuangan (Financial) 

Analisis  aspek  keuangan  bertujuan  untuk  membandingkan  

pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana,  

kemampuan proyek untuk membayar  kembali dana tersebut dalam 

waktu yang telah ditentukan, dan mengetahui apakah proyek 

tersebut layak untuk dilakukan dari segi ekonomi. Dalam  

menganalisis  aspek  keuangan  terlebih  dahulu  harus  diketahui 

masalah kebutuhan dana dan sumbernya. Terdiri beberapa 

diantarana : 

1. Kebutuhan Dana 

Untuk  merealisasikan  proyek  bisnis  dibutuhkan  dana  untuk  

investasi. Dana tersebut diklarifikasikan atas dasar aktiva tetap 

dan  modal kerja. Beberapa sumber pendanaan menurut Husein 

Umar (2003:178) antara lain : 

 Modal sendiri 

 Saham dan obligasi 

 Kredit bank 

 
2. Penentuan Kebijakan Aliran Kas 

Laporan perubahan  kas (cash flow statement) disusun untuk 

menunjukan perubahan kas selama satu  periode tertentu. 

Penerimaan dan pengeluaran kas ada yang  bersifat  rutin  dan  

ada  pula  yang  bersifat  insidentil. Menurut  Husein  Umar 

(2003:179), sumber-sumber penerimaan kas dapat berasal dari : 

 Hasil  penjualan  investasi  jangka  panjang,  aktiva  tetap,  

atau  adanya penurunan aktiva tidak lancar yang 

diimbangi dengan penambahan kas.  

 Adanya emisi saham maupun penambahan oleh pemilik 

dalam bentuk kas. 

 Pengeluaran  surat  bukti  utang  serta  bertambahnya  

utang  diimbangi penerimaan kas. Berkurangnya  aktiva  
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lancar  selain  kas  yang diimbangi  adanya  penerimaan 

kas 

 Adanya penerimaan kas karena bunga atau deviden. 
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IV.a. Profil Daerah 

Kabupaten  Aceh  Tamiang  memiliki  luas  wilayah  1.957,02  

km2,yang terletak  pada   koordinat  030 53’  18,81”–  040.32’56,76”  Lintang 

Utara   dan   97043’  41,51”  –  98014’45,41”  Bujur  Timur,  dengan jarak 480 

km dibagian timur ibukota Pemerintahan Aceh. sebagai  wilayah  bahari,  

Kabupaten  Aceh  Tamiang  memiliki  garis pantai  sepanjang  57,77  km,  

dengan  sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan yang  berlimpah  serta  

sejumlah  potensi  yang  dapat  dikembangkan  dalam meningkatkan  

pendapatan  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satuPotensi  Kelautan  

dan  Perikanan  yang  sangat  penting  adalah  tersedianya induk udang yang 

termasuk katagori terbaik di Asia Tenggara. Potensi  Kelautan dan  Perikanan 

di Kabupaten Aceh Tamiang meliputi Perikanan  Tangkap  dan  Perikanan  

Budidaya.  Namun  pemanfaatan  dan pengelolaannya belum optimal 

dilaksanakan, harapan kita bersama melalui data  yang  disajikan  di  dalam  

buku  ini  mampu  memberikan  acuan  untuk pengambilan  kebijakan  dalam  

pengoptimalan  pemanfaatan  sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan 

arif dan bijaksana. 

Jumlah/komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu 

masalah yang perlu diperhatikan  dalam  proses  pembangunan.  Jumlah  

penduduk  yang  besar  dapat  menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi 

beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh  sebab  itu,  

untuk  menunjang  keberhasilan  pembangunan,  pemerintah  tidak  saja 

mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusianya.Ketersediaan  data  kependudukan  yang  berkualitas  

menentukan  arah perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Dari segi 

perencanaan, data ini dapat menjadi dasar untuk menyusun  program  
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pembangunan  guna  memenuhi  fasilitas  penunjang  kesejahteraan 

masyarakat,  misalnya  fasilitas  perumahan,  pendidikan,  fasilitas  

kesehatan  masyarakat, tempat ibadah,  tempat rekreasi dan lainnya. 

Sedang dari segi evaluasi, data ini dapat menjadi gambaran  sampai  sejauh  

mana  program  yang  menyangkut  hal  kependudukan  sudah berjalan, 

seperti; Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk 

menekan/mengurangi jumlah  kelahiran,  Program  Wajib  Belajar  maupun  

Program  lain  yang  berkaitan  dengannya. Pada  bagian  ini,  data  

kependudukan  yang  disajikan  adalah  data  tentang  jumlah  dan  laju 

pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi 

penduduk menurut umur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk. 

Penduduk  adalah  semua  orang  yang  berdomisili  di  wilayah  

geografis  Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Jumlah penduduk 

dapat menjadi aspek modal sekaligus aspek beban pembangunan. Kata kunci 

yang penting  untuk bisa mensiasati agar memanfaatkan jumlah penduduk 

yang sebelumnya adalah beban pembangunan menjadi modal 

pembangunan adalah Sumber Daya Manusia  (SDM)-nya.  Pertumbuhan  

penduduk  yang  tidak  terkendali  juga  berpotensi menghambat  

pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Jumlah  penduduk  di  suatu 

wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah 

tersebut. Kebijakan  untuk  meningkatkan  SDM  yang  bermutu  sangat  

diperlukan  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  masiv.  

Berkesinambungan  artinya  terus  melakukan  inovasi sesuai karakteristik 

dan perkembangan jaman sehingga peningkatan mutu SDM dapat 

terusdiperbaharui.  Masiv  diharapkan  agar  peningkatan  mutu  SDM  tidak  

hanya  berfokus  pada klasifikasi tertentu baik jenis kelamin, kota-desa, tua-

muda, dll, karena perlu diyakini setiap jenjang umur memiliki potensi SDM-

nya masing-masing. 
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( Tabel. 3 Indikator Kependudukan di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil  proyeksi  penduduk  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  jumlah  

penduduk Kabupaten  Aceh  Tamiang  adalah  287.007  jiwa  yang  tersebar  

di  12  Kecamatan.  Penduduk laki-laki  berjumlah  144.926  jiwa  dan  

perempuan  sebesar  142.081  jiwa,  dengan  rasio  jenis kelamin (sex ratio) 

sebesar 102. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 2  

penduduk  laki-laki  lebih  banyak.  Laju  pertumbuhan  penduduk  tahun  

201 7  sebesar  1,44 persen 

( Tabel. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk  

Kabupaten Aceh Tamiang, (persen) 

 

  

 

 

 

 

Perkembangan  laju  pertumbuhan  penduduk  Kabupaten  Aceh  

Tamiang  yang  terjadi dalam  lima  tahun  terakhir  dapat  terlihat  pada  

gambar  1.1..  Laju  pertumbuhan  penduduk  tertinggi Kabupaten Aceh 

Tamiang selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 

2,24 persen dan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 

2014 yaitu sebesar 1,20 persen. 
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IV.d. Konsumsi Dan Pengeluaran 

Beberapa  aspek  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  

kesejahteraan  penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan 

pola konsumsi.  Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan 

besarnya tingkat dan pola konsumsi. Adanya  peningkatan  pendapatan  

biasanya  akan  diikuti  oleh  pertumbuhan  pola  dari komposisi  

pengeluaran  untuk  makanan  ke  pengeluaran  bukan  makanan  (Engel’s  

Law).  Hal tersebut  terkait  dengan  tingkat  kepuasan  manusia  dalam  

memenuhi  kebutuhannnya. Pemenuhan  kebutuhan  akan  makanan  

merupakan  syarat  minimum  untuk  setiap  individu bertahan hidup namun 

pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada 

tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan 

juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan 

akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga 

setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan 

akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. 

Pada  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia,  pengeluaran  

untuk  konsumsi makanan  masih  relatif  besar  (mendekati  50  persen)  dari  

total  pengeluaran  perkapita. Sebaliknya  pada  negara  maju  pengeluaran  

perkapita  yang  bersifat  sekunder  seperti  aneka barang dan jasa yang 

mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olahraga, 

pendidikan dan lain-lain, adalah bagian terbesar dari pengeluaran perkapita. 

Pada  tahun  2017,  konsumsi  pengeluaran  makanan  dan  non  makanan  di  

Kabupaten Aceh  Tamiang  masing-masing  sebesar  Rp.  405.178,-  dan  Rp.  

307.645,-.  Pengeluaran  per kapita Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 

2017 meningkat jika dibandingkan pengeluaran per kapita tahun 2016. 

Secara total, jumlah pengeluaran per  kapita sebulan penduduk Aceh 

Tamiang adalah sebesar Rp. 712.823,- atau naik sebesar 6,35 persen dari 

tahun 2016. 
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 (Tabel 4. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 
Di Kabupaten Aceh Tamiang (Rupiah), 2017 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Tabel 5. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non 
MakananDi Kabupaten Aceh Tamiang (Rupiah), 2016 dan 2017 ) 
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IV.e. Kemiskinan 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang 

menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Meskipun 

kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, namun 

kehadiran kemiskinan juga ada di setiap wilayah. Semakin banyak 

pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin  yang ada di  

sekitar.  Karena  pengangguran  atau  orang  yang  menganggur  tidak  bisa  

mendapatkan penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  

Padahal  kebutuhan  setiap  manusia  itu semakin hari semakin bertambah. 

Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan  bagi  

masyarakat,  yaitu  pengangguran  dapat  menjadikan  orang  biasa  menjadi 

pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat 

sekitar. Selain  itu,  tidak  adanya  keterampilan,  ilmu  pengetahuan,  dan  

wawasan  yang  lebih, masyarakat  tidak  akan  mampu  memperbaiki  

hidupnya  menjadi  lebih  baik.  Karena  dengan pendidikan, masyarakat bisa 

mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu  yang  

berguna  bagi  kehidupan  manusia.  Dengan  belajar,  orang  yang  semula  

tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat 

pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan. 

Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma 

yang berkelana ke  sana  ke  mari  dan  daerah  pinggiran  kota.  Kemiskinan  

juga  dapat  dilihat  sebagai  kondisi kolektif  masyarakat  miskin,  atau  

kelompok  orang-orang  miskin,  dalam  pengertian  ini keseluruhan  negara  

kadang-kadang  dianggap  miskin.  Untuk  menghindari  pandangan  ini, 

negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang. Dalam  

rangka  mewujudkan  salah  satu  komitmen  MDG’s  (Millenium  

Development Goals)  dan  komitmen  nasional  untuk  mengurangi  

kemiskinan,  maka  penanggulangan kemiskinan  pun  terus  dilakukan.  

Penanggulan  kemiskinan  harus  diupayakan  secara  terusmenerus  karena  

kompleksitas  permasalahan  yang dihadapi  masyarakat  miskin  dan 
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keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar 

bagi kehidupannya. 

Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani 

sendiri oleh satu sektor  tertentu,  tetapi  harus  multi  sektor  dan  lintas  

sektor  dengan  melibatkan  stakeholder terkait untuk meningkatkan 

efektivitas pencapaian program yang dijalankan. Dalam  analisis  kemiskinan  

dikenal  beberapa  indikator  penting  yang  dapat dipergunakan  untuk  

mengukur  indikator  kemiskinan.  Indikator  yang  paling  sering 

dipergunakan  adalah  head-count  index  (P0).  Ukuran  ini  memberikan  

gambaran  tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Namun demikian indikator ini tidak dapat  mengindikasikan  

seberapa  parah/dalam  tingkat  kemiskinan  yang  terjadi,  mengingat 

ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih 

miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu 

tingkat kedalaman kemiskinan ( poverty gap index, P1) dan tingkat 

keparahan kemiskinan (poverty severity index, P2). 

Tingkat  kedalaman  kemiskinan  menjelaskan  rata-rata  jarak  antara  

taraf  hidup  dari penduduk  miskin  dengan  garis  kemiskinan  yang  

dinyatakan  sebagai  suatu  rasio  dari kemiskinan. Namun demikian, indeks 

P1  tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan diantara penduduk  miskin,  

sehingga  dibutuhkan  indikator  lain  guna  mengukur  tingkat  keparahan 

kemiskinan (P2). Penurunan pada P1  mengindikasikan adanya perbaikan 

secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin 

dibandingkan dengan garis kemi skinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata 

pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis  kemiskinan.  

Sedangkan  penurunan  pada  P2  mengindikasikan  berkurangnya 

ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran diantara penduduk miskin. 

 
IV.f. Garis Kemiskinan 

Garis  kemiskinan  atau  batas kemiskinan  adalah  tingkat  minimum 

pendapatan  yang  dianggap  perlu dipenuhi  untuk  memperoleh  standar 
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hidup  yang  mencukupi.  Dalam praktiknya,  pemahaman  resmi  atau umum  

masyarakat  mengenai  garis kemiskinan lebih tinggi  di negara maju 

daripada  di  negara  berkembang.  Garis kemiskinan  menurut  BPS  

merupakan penjumlahan  dari  Garis  Kemiskinan Makanan dan Non-

Makanan. Hampir  setiap  masyarakat memiliki  rakyat  yang  hidup  dalam 

kemiskinan.  Garis  kemiskinan  berguna sebagai  perangkat  ekonomi  yang  

dapat  digunakan  untuk  mengukur  rakyat  miskin  dan mempertimbangkan  

pembaharuan  sosio-ekonomi,  misalnya  seperti  program  peningkatan 

kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi 

kemiskinan. 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan  yang  disetarakan  dengan  2.100  kilokalori  

per  kapita  per  hari.  Paket  komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili 

oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan 

susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). 

Garis  Kemiskinan  Non-Makanan  (GKNM)  adalah  kebutuhan  

minimum  untuk perumahan,  sandang,  pendidikan  dan  kesehatan.  Paket  

komoditi  kebutuhan  dasar  nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi 

(kelompok pengeluaran) diperkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok 

pengeluaran) di perdesaan.  

Garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahun men 

galami kenaikan. Pada tahun 2013  garis kemiskinan sebesar Rp. 331.218,-. 

Selama kurun waktu lima  tahun, garis kemiskinan  mengalami  peningkatan  

menjadi  sebesar  Rp.  389.459,-  pada  tahun  2017. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pendapatan minimum per bulan yang harus dicapai 

penduduk untuk dapat hidup layak adalah sebesar 389.459 rupiah pada 

tahun 2017.  

Meningkatnya  garis  kemiskinan  disebabkan  oleh  inflasi  atau  

kenaikan  harga  barang dan  jasa.  Untuk  memperoleh  standar  hidup  layak  

maka  daya  beli  masyarakat  tidak  boleh turun.  Agar  daya  beli  
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masyarakat  tidak  turun  maka  pendapatan  harus  naik  sehingga  garis 

kemiskinan juga naik. 

( Tabel 6 . Garis KemiskinanDi Kabupaten Aceh Tamiang, 2013-2017 (Rupiah) 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
IV.g. Persentase Kemiskinan 

Konsep  kemiskinan  menurut  BPS adalah  kemampuan  memenuhi 

kebutuhan  dasar  (basic  need  approach). Kemiskinan  dipandang  sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  

makanan dan  bukan  makanan  (diukur  dari  sisi pengeluaran).  Penduduk  

miskin  adalah penduduk  yang  memiliki  rata-rata pengeluaran  per  kapita  

per  bulan  di bawah Garis Kemiskinan. Persentase  penduduk  miskin selama  

lima  tahun  terakhir  cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, 

persentase penduduk  miskin  Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 15,13  

persen, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 

14,69 persen. 

 
IV.h. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Indeks  kedalaman  kemiskinan  (P1)  merupakan  ukuran  rata-rata  

kesenjangan pengeluaran  masing-masing  penduduk  miskin  terhadap  garis  

kemiskinan.  P1  cenderung membaik selama periode 2013  sampai 2014, 

dimana nilai P1  tahun 2013  sebesar 2,09  dan pada tahun 2014 menurun 

menjadi 1,76. Akan tetapi, nilai P1  kembali melemah menjadi 2,26 pada 

tahun 2017. Nilai P1  yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata 
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pengeluaran penduduk miskin  terhadap  garis  kemiskinan  semakin  jauh.  

Dengan  nilai  P1  yang  semakin  besar menunjukkan beban penduduk 

miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat. 

Indeks  keparahan  kemiskinan  (P2)  menggambarkan  sebaran  

pengeluaran  di  antara penduduk miskin. P2 mengalami peningkatan dari 

tahun 2014 (0,37) hingga 2015 (0,44) dan nilai  P2  kembali  meningkat  

hingga  tahun  2017  menjadi  0,57.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa 

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin meningkat di tahun 2017. 

 
( Tabel 6.  Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2013-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dengan  catatan  kondisi  rata-rata  pengeluaran  penduduk  miskin  

yang  cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, disertai ketimpangan 

pengeluaran penduduk miskin yang juga  semakin  melebar,  hal  ini  

mengindikasikan  bahwa  perbaikan  ketimpangan  pendapatan lebih kepada 

kelompok penduduk tidak miskin. Sementara, kelompok penduduk miskin 

masih menerima  pendapatan  yang  cukup  rendah  sehingga  tidak  mampu  

mengangkat  taraf ekonominya.  Di  saat  yang  sama,  besaran  pengeluaran  

yang  dibutuhkan  untuk  keluar  dari kemiskinan juga mengalami 

peningkatan. 

 
IV.i. Ketenagakerjaan 

Masalah  ketenagakerjaan yang dihadapai Indonesia  saat ini cukup 

kompleks. Hal ini ditandai dengan masih besarnya tingkat pengangguran 
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terbuka dan setengah pengangguran serta rendahnya kualitas maupun 

produktivitas kerja. Masalah-masalah tersebut berimplikasi pada masih 

rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Sumber  daya  manusia  yang  

melimpah  dan  didukung  oleh  sumber  daya  alam yang juga melimpah 

merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar 

ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa 

terwujud kalau pengelolaan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  

alam  terlaksana  dengan  baik,  terjadi perimbangan  antara  pendidikan/skill  

yang  dimilki  oleh  tenaga  kerja  dan  ketersediaan lapangan kerja.Masalah 

akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang 

besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan  kata 

lain lapangan kerja yang  ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) 

tenaga  kerja yang ada, lebihlebih tenaga kerja  yang tidak terampil atau 

berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin  meningkatnya  

tingkat  pengangguran  sehingga  jumlah  penduduk  miskin  juga semakin 

besar dan memilki efek-efek negatif yang lain pula 

 
IV.j. Penduduk Usia Kerja 

Definisi  penduduk  usia  kerja yang  digunakan  di  Indonesia  adalah 

penduduk  berusia  15  tahun  keatas.Angkatan  kerja  didefinisikan  sebagai 

penduduk  usia  kerja  yang  termasuk dalam kelompok bekerja dan 

kelompok pengangguran.  Sementara,  bukan angkatan  kerja  didefiniskan  

sebagai penduduk  usia  kerja  yang  termasuk dalam  kelompok  sekolah,  

mengurus rumah tangga dan lainnya. 

( Tabel 6.  Persentase Penduduk Usia Kerja  
Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 ) 
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Berdasarkan  Tabel 6. penduduk  usia  kerja  di  KabupatenAceh  Tamiang  

yang  termasuk  dalam  angkatan  kerja  sebesar  62,82  persen  dan  bukan 

angkatan kerja sebesar 37,18 persen. 

 
IV.k. Angkatan Kerja 

Bekerja  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  

dengan  maksud memperoleh  atau  membantu memperoleh  pendapatan  

atau keuntungan,  paling  sedikit  1  jam berturut-turut/tidak  terputus  

selama seminggu  yang  lalu.  Kegiatan tersebut  termasuk  kegiatan  pekerja 

tidak  dibayar  yang  membantu  dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. 

Jumlah  penduduk  yang termasuk dalam angkatan kerja pada Agustus 2017 

sebanyak 122.403 jiwa atau  sebesar  62,82  persen  dari jumlah  seluruh  

penduduk  usia  kerja. Kondisi  ini  menurun  dari  tahun  2015yang  sebesar  

63,44  persen.  Menurut persentase  jenis  kelamin,  angkatan kerja  laki-laki  

yakni  82,85  persen  atau  dua  kali lipat lebih  tinggi  jika dibandingkan  

dengan persentase  angkatan  kerja  perempuan  yang  hanya  mencapai  

42,58  persen  dari  penduduk perempuan  usia  kerja.  Angka  ini  

merupakan  sebuah  kewajaran  mengingat  memang kebanyakan  kaum  

perempuan  lebih  banyak  yang  mengurus  rumah  tangga  sehingga  tidak 

masuk  ke  dalam  kelompok  angkatan  kerja.  Jika  dibandingkan  dengan  

tahun sebelumnya (2015), terdapat  penurunan  persentase angkatan kerja 

perempuan  yaitu dari  46,05  persenpada tahun 2015 menjadi 42,58 persen 

pada tahun 2017. Akan tetapi, persentase angkatan kerja  laki-laki  

mengalami  peningkatan  dari  80,71  persen  pada  tahun  2015  menjadi  

82,85 persen pada tahun 2017. 

 
IV.l. Pengangguran 

Pengangguran  adalah  penduduk yang  tidak  bekerja  tetapi  sedang 

mencari  pekerjaan,  atau  sedang mempersiapkan  usaha  baru  atau 

penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa/merasa tidak 

mungkin mendapatkan  pekerjaan  (discourage worker),  atau  penduduk  
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yang  tidak mencari  pekerjaan  karena  sudah diterima  bekerja/mempunyai  

pekerjaan tetapi  belum  mulai  bekerja  (future starts). Banyaknya  

pengangguran  yang merupakan  bagian  dari  angkatan  kerja, pada  kondisi  

bulan  Agustus  2017sebesar  6.650 jiwa. Jumlah pengangguran ini secara 

persentase sekitar 5,43  persen terhadap jumlah  angkatan  kerja.  Kondisi  

ini  membaik  (menurun  persentasenya)  jika  dibandingkan tahun  

sebelumnya  yang  berjumlah  sekitar  16.716  jiwa  atau  sekitar  14,03  

persen  terhadap jumlah angkatan kerja.  

Kemudian, bila dilihat dari sisi jenis kelamin, maka persentase 

penduduk perempuanlebih banyak yang menganggur yaitu sebesar  6,71 

persen daripada penduduk laki-laki yaitu sebesar  4,78  persen.  Persentase  

pengangguran  perempuan  mengalami  penurunandibandingkan  dengan  

kondisi  tahun  2015  dimana  persentase  penduduk  perempuan  yang 

menganggur  yaitu  sebesar  13,98  persen.  Begitu  juga  dengan  persentase  

pengangguran penduduk laki-laki menurun  dari  tahun  sebelumnya yang  

sebesar  14,07  persen  pada tahun 2015. 

( Tabel 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 (persen) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Banyaknya  pengangguran  yang merupakan  bagian  dari  angkatan  

kerja, pada  kondisi  bulan  Agustus  2017sebesar  6.650 jiwa. Jumlah 

pengangguran ini secara persentase sekitar 5,43  persen terhadap jumlah  

angkatan  kerja.  Kondisi  ini  membaik  (menurun  persentasenya)  jika  

dibandingkan tahun  sebelumnya  yang  berjumlah  sekitar  16.716  jiwa  

atau  sekitar  14,03  persen  terhadap jumlah angkatan kerja. 
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Kemudian, bila dilihat dari sisi jenis kelamin, maka persentase 

penduduk perempuanlebih banyak yang menganggur yaitu sebesar  6,71 

persen daripada penduduk laki-laki yaitu sebesar  4,78  persen.  Persentase  

pengangguran  perempuan  mengalami  penurunandibandingkan  dengan  

kondisi  tahun  2015  dimana  persentase  penduduk  perempuan  yang 

menganggur  yaitu  sebesar  13,98  persen.  Begitu  juga  dengan  persentase  

pengangguran penduduk laki-laki menurun  dari  tahun  sebelumnya yang  

sebesar  14,07  persen  pada tahun 2015. 

 
IV.m. Bukan Angkatan Kerja 

Pada  bulan  Agustus  2017,  dari seluruh  Penduduk  Usia  Kerja  

terdapat 72.454  jiwa  atau  37,18  persen penduduk  bukan  usia  kerja.  

Yang termasuk sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK)  yaitu  penduduk  yang  

tidak  aktif secara  ekonomi.  Sejalan  dengan 

 
( Tabel 8. Persentase Bukan Angkatan Kerja (BAK) 

Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

penurunan  penduduk  dalam  Angkatan  Kerja,  persentase  

penduduk  BAK  ini  mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 36,56 

persen. Berdasarkan  jenis  kelamin,  penduduk  perempuan  yang  termasuk  

Bukan Angkatan Kerja  sekitar  tiga  kali  lipat  dibandingkan  penduduk  laki-

laki.  Jumlah  penduduk  perempuan  

yang termasuk sebagai Bukan Angkatan Kerja  yaitu 55.662  jiwa yang 

meningkat  dibanding pada  tahun  2015  yaitu sebesar  50.484  jiwa.  

Sedangkan  penduduk  laki-laki  yang  termasuk sebagai  Bukan  Angkatan  
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Kerja  sebesar  16.792  jiwa  pada  tahun  2017,  menurun  dari  tahun 2015 

yaitu sebesar 18.174 jiwa. 

 
IV.n. Status Pekerjaan 

Penduduk Aceh Tamiang yang bekerja pada tahun 2017  hanya 

sekitar  34,43  persen yang berstatus sebagai pengusaha, sedangkan sisanya 

merupakan buruh, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Dari 34,43  

persen yang berstatus sebagai pengusaha, sebesar  21,75persen  berusaha  

sendiri,  9,61  persen  yang  berusaha  dibantu  oleh  buruh  tidak  

tetap/tidak dibayar dan 3,07 persen yang berusaha dibantu buruh 

tetap/buruh dibayar. 

Persentase terbanyak dari status pekerjaan penduduk Aceh Tamiang 

yang berkerja adalah  sebagai  buruh/karyawan/pegawai  yang  mencapai  

40,21  persen.  Namun  persentase jumlah penduduk yang  bekerja  sebagai 

pekerja tidak dibayar/pekerja  keluarga pada tahun 2017  masih tinggi, 

mencapai 11,01. Hal ini dikarenakan sebagian besar usaha yang dimiliki oleh 

penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan usaha keluarga. 

( Tabel 7. Komposisi Penduduk 15+ yang Bekerja Seminggu yang Lalu 
Menurut Status Pekerjaan 

Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 (persen) 
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IV.o. Sektor Lapangan Usaha 

Sebagai  bagian  dari  negara  agraris,  sebagian  besar  penduduk  di  

Kabupaten  Aceh Tamiang  masih  menggantungkan  hidupnya  pada  sektor  

pertanian  (termasuk  perkebunan, peternakan  dan  perikanan).  Pada  

tahun  2017  penduduk  Kabupaten  Aceh  Tamiang  yang berusaha  di  

sektor  pertanian  hampir  mencapai  43,17  persen.  Angka  ini  meningkat  

jika dibandingkan dengan persentase penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian pada tahun 2015yang mencapai 39,91 persen. 

Sektor usaha terbesar kedua yang dilakukan oleh penduduk 

Kabupaten Aceh Tamiang adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan 

perorangan sebesar 20,62 persen diikuti oleh sektor  perdagangan,  rumah  

makan  dan  jasa  akomodasi  yang  mencapai  17,74  persen,  lalu diikuti  

oleh  sektor  industri  pengolahan  sebesar  5,71  persen  dan  sektor  

transportasi, pergudangan dan komunikasi yaitu sebesar 5,57  persen,  serta 

terbesar keenam  adalah sektor konstruksi sebesar 5,28 persen.  Sektor 

lainnya hanya memiliki persentase dibawah 4  persen.Secara  garis  besar,  

struktur  lapangan  usaha  penduduk  Aceh  Tamiang  tahun  2017  tidak 

berbeda dengan struktur lapangan usaha pekerjaan tahun 2015. 

( Tabel 8. Komposisi Penduduk 15+ yang Bekerja Seminggu yang Lalu 
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 

Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 (persen) 
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Jika  dilihat  menurut  tingkat  pendidikan  yang  telah  ditamatkan,  tingkat  

pendidikan penduduk Aceh Tamiang yang bekerja pada tahun 2017 adalah 

tamatan sekolah menengah atas  (umum)  yaitu  sebesar  23,49  persen,  

kemudian  disusul  tamatan  sekolah  dasar  yaitu sebesar 24,64 persen, dan 

diikuti tamatan sekolah menengah pertama sebesar 18,26 persen dan  

diikuti oleh tidak/belum tamat sekolah dasar sebesar 17,67 persen. 

Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja dengan tamatan universitas 

hanya sebesar 7,74 persen. 

( Tabel 8. Komposisi Penduduk 15+ yang Bekerja Seminggu yang Lalu 
Menurut Tingkat Pendidikan 

Di Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 (persen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari  tabel 8.  juga  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  penduduk  laki-laki  yang  

bekerja adalah  tamatan  sekolah  menengah  atas  (umum)  sementara  

penduduk  perempuan  yang bekerja  adalah  tamatan  sekolah  dasar.  

Sementara  itu,  jumlah  penduduk  perempuan  yang bekerja dengan 

tamatan  diploma adalah sebesar 5,65  persen dan tamatan universitas 

adalah sebesar 15,00 persen. 
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IV.p. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan  ekonomi  memberikan  gambaran  atas  dampak  

kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang 

ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan  laju  pertumbuhan  yang  

dibentuk  oleh  berbagai  macam  sektor  ekonomi  yang dapat 

menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten 

Aceh Tamiang. 

IV.q. Nilai Pdrb Atas Dasar Harga Berlaku (Adhb) 

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Tamiang atas dasar dasar harga berlaku 

pada tahun 2017mencapai 6,52  triliun rupiah. Secara nominal, kinerja 

perekonomian Aceh Tamiang meningkat dilihat dari nilai PDRB ADHB selama 

lima tahun terakhir. PDRB Aceh Tamiang atas dasar harga berlaku secara 

rata-rata mengalami kenaikan sebesar 322,64 miliar rupiah per tahun. Pada 

tahun  2016,  PDRB  ADHB  dengan  migas  meningkat  sebesar  300,30  

miliar  rupiah  dari  5,76 triliun  rupiah  pada  tahun  2015.  Naiknya  nilai  

PDRB  ini  dipengaruhi  oleh  meningkatnya produksi di seluruh lapangan 

usaha dan adanya  inflasi. 

 
( Tabel 9. pdrb adhb aceh tamiang, 2013-2017 (triliun rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dengan  mengeluarkan  sektor  migas,  kinerja  perekonomian  Aceh  

Tamiang  juga tercatat  mengalami  kenaikan.  PDRB  Aceh  Tamiang  tanpa  

migas  pada  tahun  2017  adalah sebesar  6,06  triliun  rupiah  atau  
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mengalami  peningkatan  sebesar  397,50  miliar  rupiah  dari tahun 2016,  

lebih rendah dari pada peningkatan PDRB dengan migas yang sebesar 

453,18 miliar  rupiah.  Peningkatan  nilai  PDRB  tanpa  migas  pada  tahun  

2017  lebih  tinggi  jika dibandingkan kenaikan nilai PDRB tanpa migas pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 359,48 miliar rupiah. PDRB ADHB tanpa migas 

mengalami peningkatan sebesar 371,57 miliar rupiah atau lebih  tinggi  

secara  rata-rata  selama  lima  tahun  terakhir  dibandingkan  dengan  migas,  

yaitu sebesar 322,64 miliar rupiah per tahun. 

 
IV.r. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) 

Dalam  perubahan  nilai  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  masih  

terdapat  pengaruh perubahan  harga,  sehingga  untuk  melihat  

perkembangan  riil  PDRB  maka  digunakan  PDRB atas  dasar  harga  

konstan  (ADHK)  dengan  tahun  dasar  2010.  Berdasarkan  harga  konstan 

2010,  angka  PDRB  juga  mengalami  kenaikan,  dari  5,28  triliun  rupiah  

pada  tahun  2016 menjadi  5,49  triliun  rupiah  pada  tahun  2017.  Hal  ini  

menunjukkan  selama  tahun  2017, Kabupaten  Aceh  Tamiang  mengalami  

pertumbuhan  sekitar  4,01  persen,  lebih  cepat dibandingkan  tahun  

sebelumnya.  Kenaikan  PDRB  ini  murni  disebabkan  oleh meningkatnya 

produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. 

 
( Tabel 10. PDRB ADHK 2010 Aceh Tamiang, 2013-2017 (Triliun Rupiah) 
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Sementara itu PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2017 menunjukkan 

peningkatan  

sebesar 190,85 miliar rupiah dari sebesar 4,72 triliun rupiah pada tahun 

2016 menjadi 4,91triliun rupiah pada tahun 2017. Nilai  PDRB  ADHK  selama  

lima  tahun  terakhir  telah  mengalami  kenaikan  sebesar 835,81  miliar  

rupiah  dengan migas dan naik sebesar  926,03  miliar  rupiah  tanpa migas. 

Secara rata-rata, PDRB ADHK mengalami kenaikan sebesar 167,16 miliar  

rupiah  per tahun dengan migas dan naik sebesar 185,21 miliar rupiah per 

tahun tanpa migas sejak tahun 2013. 

 
IV.s. Struktur Ekonomi 

Selama  lima  tahun  terakhir  (2013-2017)  struktur  perekonomian  

Aceh  Tamiang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, 

diantaranya:  Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertambangan dan  Penggalian;  

Industri  Pengolahan;  dan  Konstruksi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peranan 

masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Aceh Tamiang. 

Peranan  terbesar  dalam  pembentukan  PDRB  Aceh  Tamiang  pada  

tahun  2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan, yaitu mencapai 40,65 persen (angka ini meningkat dari 36,59 

persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan  Besar  dan  

Eceran,  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor  sebesar  10,75  persen 

(meningkat dari 9,73 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha 

Pertambangan dan Penggalian  sebesar  10,08  persen  (turun  dari  20,83  

persen  di  tahun  2013).  Berikutnya lapangan  usaha  Industri  Pengolahan  

sebesar  7,00  persen  (naik  dari  5,02  persen  di  tahun 2013) dan lapangan 

usaha Konstruksi sebesar 6,34 persen. 

Diantara  kelima  lapangan  usaha  tersebut,  Pertambangan  dan  

Penggalian  adalah kategori  yang  peranannya  berangsur-angsur  menurun.  

Sedangkan  Industri  Pengolahan peranannya  terus  meningkat.  Sementara  
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itu,  peranan  lapangan  usaha  lainnya,  masingmasing kurang dari 5 persen. 

Salah satu penyebabmenurunnya peranan Pertambangan dan Penggalian 

adalah berkurang jumlah produksi minyak bumi di Aceh Tamiang. 

 
( Tabel 11.  Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto  

Kabupaten Aceh Tamiang Atas Dasar Harga  
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013─2017) 
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Secara  umum,  dengan  mengeluarkan  migas,  kondisi  perekenomian  Aceh  

Tamiang tidak  jauh  berbeda.  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  masih  

mendominasi  dengan peranan sebesar 43,69 persen pada tahun 2017 

diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi  Mobil  dan  Motor  

dengan  peranan  sebesar  11,56  persen,  dan  Industri  Pengolahandengan  

peranan  sebesar  7,52  persen.  Kategori  Konstruksi  berada  di  peringkat  

keempatdengan peranan sebesar 6,82 persen. 

 ( Tabel 11.  Distribusi Persentase PDRB ADHB 
 Aceh Tamiang Tanpa Migas, 2017 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.t. Pertumbuhan Ekonomi 

Dilihat  dari  pertumbuhan  ekonominya,  kondisi  perekonomian  

Aceh  Tamiang cenderung  baik,  dimana  pertumbuhan  ekonomi  dalam  

kurun  waktu  empat tahun  terakhir selalu positif.Kondisi  ekonomi  Aceh  

Tamiang  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonominya  masih  terus mengalami 

peningkatan dari waktu ke waktu. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh 

Tamiang selama  lima  tahun  terakhir  adalah  sebesar  3,37  persen.  Pada  

tahun  2017,  pertumbuhan ekonomi  sebesar  4,01  persen  meningkat  dari  
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tahun  2016  dengan  laju  pertumbuhan  pada tahun tersebut sebesar 2,75  

persen. Pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami puncak 

pertumbuhannya  pada  tahun  2013  dengan  nilai  5,04  persen.  Sedangkan  

pertumbuhan terendah sebesar 2,40 persen pada tahun 2014. 

Dengan mengeluarkan sektor migas, perekonomian Aceh Tamiang 

selalu mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh 

Tamiang tanpa migas selama lima tahun terkahir adalah sebesar 4,27 

persen. Pada tahun 2017 perekonomian Aceh Tamiang tumbuh sebesar 4,05 

persen, sedikit melambat dari tahun 2016 yang tumbuh sebesar 4,12 persen. 

 
( Tabel 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tamiang, 2013-2017 (persen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilihat lebih rinci, terdapat satu kategori yang mengalami 

pertumbuhan negatif yaitu kategori  pertambangan  dan  penggalian  yang  

terkoreksi  sebesar  minus  4,27  persen.  Akan tetapi  pertumbuhan  

kategori  ini  pada  tahun  2017  mengalami  peningkatan  dibandingkan 

tahun sebelumnya yang mencapai mius 10,23 persen. Selain kategori 

tersebut, kategori lain menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif.  Kategori  

dengan  pertumbuhan  tertinggi  adalah kategori  industri  pengolahan  

mencapai  9,20  persen,  kategori  jasa  lainnya  mencapai  7,85 persen,  

kategori  penyediaan  akomodasi  dan  makan  minum  sebesar  7,58  persen,  

kategori jasa  Pendidikan  sebesar  7,31  persen,  kategori  jasa  kesehatan  
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dan  kegiatan  sosial  sebesar 6,16  persen,  kategori  Real  Estat  sebesar  

5,81  persen,  kategori  Pertanian,  Kehutanan,  dan Perikanan sebesar  5,66 

persen, kategori  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial  

Wajib  sebesar  5,57 persen  dan  kategori  Jasa  Keuangan  dan  Asuransi  

sebesar  5,16persen. 

Sedangkan tujuh kategori yang mengalami pertumbuhan positif 

kurang dari 5 (lima) persen  adalah  kategori  Perdagangan  Besar  dan  

Eceran;  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor sebesar  4,50  persen,  

Lapangan  Usaha  Jasa  Perusahaan  sebesar  4,17  persen,  kategoriInformasi  

dan  Komunikasi  sebesar  3,84  persen,  kategori  Transportasi  dan  

Pergudangan sebesar  3,70  persen,  kategori  Konstruksi  sebesar  3,57  

persen,  kategori  Pengadaan  Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang sebesar 3,18 persen, dan kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 

3,09 persen. 

 
IV.u. Laju Implisit 

Selain menggambarkan kinerja, struktur, maupun pertumbuhan 

ekonomi, dari angka PDRB dapat diperoleh perubahan harga secara agregat, 

yaitu dengan menghitung laju indeks implisitnya.  Inflasi  merupakan  

perubahan  dari  Indeks  Harga  Konsumen  yang menggambarkan 

perubahan harga barang-barang konsumsi, sedangkan laju indeks implisit 

menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen secara agregat. 

Dengan demikian laju indeks implisit lebih tepat dalam menggambarkan 

perubahan harga karena mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi. 

Perubahan harga di tingkat produsen dari tahun 2013-2017 terlihat cukup 

fluktuatif baik  dengan  migas  maupun  tanpa  migas.  Peningkatan  tertinggi  

terjadi  pada  tahun  2013 sebesar  4,02  persen  dengan  migas  dan  4,01  

persen  tanpa  migas.  Pada  tahun  2017peningkatan harga secara umum 

adalah  3,33  persen dengan migas dan 2,85  persen tanpa migas. 
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IV.u.i. Tabel 13 Laju Implisit Aceh Tamiang, 2013-2017 (persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.u.ii. Pertumbuhan Perkapita 

Dampak kebijaksanaan pembangunan suatu daerah terlihat dari 

tingkat kesejahteraan masyarakatnya.  Tingginya  PDRB  suatu  

daerah  belum  tentu  mencerminkan  meningkatnya 

kesejahteraan  masyarakat,  karena  juga  sangat  tergantung  

kepada  perkembangan  jumlah penduduk.  Salah  satu  indikator  

yang  sering  digunakan  adalah  PDRB  perkapita  dan pendapatan  

regional  perkapita,  yang  menggambarkan  rata-rata  pendapatan  

yang  diterima oleh  setiap  penduduk  selama  setahun.  Jika  

pertumbuhan  PDRB  lebih  tinggi  daripada pertumbuhan 

penduduk pertengahan pada tahun yang sama, maka PDRB 

perkapitanya akan semakin  besar  berarti  tingkat  kesejahteraan  

masyarakatnya  semakin  lebih  baik  dan  begitu juga sebaliknya. 

IV.u.iii. PDRB per Kapita Dengan Migas 

Pertumbuhan  perekonomian  yang  terus  menguat  telah  

meningkatkan  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  

ditandai  dengan  meningkatnya  PDRB  per  kapita  selama tahun 

2013-2017. PDRB per kapita ADHB dengan migas pada tahun 2017  

telah menembus 22,71 juta rupiah. Capaian ini berarti 
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menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,97 persen dibanding 

dengan tahun 2016 yang mencapai 21,43 juta rupiah. 

 
( Tabel 14.PDRB per Kapita dengan Migas Aceh Tamiang, 

2013-2017 (juta rupiah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jadi  dengan  merujuk  periode  2013-2017,  rata-rata  

pertumbuhan  PDRB  per  kapita dengan migas mencapai 4,15 

persen. Capaian ini masih perlu ditingkatkan, mengingat masih 

berada dibawah PDRB per kapita Aceh, yakni 28,74 juta 

rupiah.Sedangkan  tinjauan  ADHK  2010  sebagai  indikasi  

pendapatan  riil,  PDRB  per  kapita tahun 2017 sebesar 19,12 juta 

rupiah, tumbuh sebesar 2,52 persen dibanding tahun 2016. 

 
IV.u.iv. PDRB per Kapita Tanpa Migas 

Sementara itu, tinjauan tanpa migas menggambarkan 

perkembangan PDRB yang juga meningkat selama tahun 2013-

2017. Bahkan rata-rata pertumbuhan per kapita tanpa migas lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita 

dengan migas, baik ADHB maupun ADHK 2010 pada tahun 2013-

2017. PDRB  ADHB  per  kapita  tanpa  migas  pada  tahun  2017  

mencapai  21,13  juta rupiah, sementara  PDRB  per  kapita  ADHB  

tanpa  migas  tahun  2013-2016  masing-masing  sebesar 17,15 
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juta rupiah, 18,10 juta rupiah, 19,07 juta rupiah dan 20,03 juta 

rupiah.Demikian  juga  dengan  PDRB  per  kapita  ADHK  2010  

tanpa  migas  pada  tahun  2017 sebesar 17,10 juta rupiah dan 

pada tahun 2016 sebesar 16,67 juta rupiah. 

 
( Tabel 15. PDRB per Kapita tanpa Migas Aceh Tamiang, 

2013-2017 (juta rupiah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.v. Inflasi 

Tingkat  perkembangan  harga  dapat  dilihat  dari  perubahan  indeks  

harga  konsumen (IHK).  IHK  diperoleh  dari  survei  biaya  hidup  (SBH)  yang  

dilaksanakan  BPS  di  82  ibu  kota kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia.  

Untuk  Provinsi  Aceh,  inflasi  dihitung  di  Kota  Banda Aceh, Kota 

Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat. Dikarenakan Kabupaten Aceh 

Tamiang tidak  dilaksanakan  SBH  sehingga  tidak  dapat  menghitung  inflasi  

yang  terjadi,  maka pendekatan  penentuan  inflasi  tersebut  mengikuti  

Kabupaten/Kota  terdekat  yang  telah menghitung  inflasi  berdasarkan  SBH 

dengan syarat masih dalam satu provinsi. 

Oleh  karena  itu  maka  penentuan inflasi  yang  terjadi  di  

Kabupaten  Aceh Tamiang  mengikuti  besarnya  inflasi  yang terjadi  di  Kota  

Lhokseumawe. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari hasil  perhitungan  

inflasi  yang  terjadi  di Kota  Lhokseumawe  dari  Badan  Pusat Statistik  
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Provinsi  Aceh  maka  didapatkan perkembangan  laju  inflasi  Kota 

Lhokseumawe periode 2013-2017. 

Laju inflasi yang terjadi pada tahun 2013  adalah  sebesar  8,27  

persen  dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 8,53persen.  Laju  inflasi  

tertinggi  selama periode  2013-2017  adalah  pada  tahun 2014  yaitu  

sebesar  8,53  persen  dan  laju inflasi  terendah  Kota  Lhokseumawe 

sepanjang periode tersebut berada pada tahun 2015  yaitu sebesar 2,44  

persen.  Laju inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 adalah sebesar 

3,44 persen. 

 ( Tabel 15. Perkembangan Laju Inflasi 
Kota Lhokseumawe, 2013-2017 (persen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dalam  proses  menjalankan  roda  pemerintahan,  pada  tahun  2017  

pemerintah Kabupaten  Aceh  Tamiang  menghabiskan  anggaran  sekitar  

1.286  milyar  rupiah.  Angka  inimelebihi dari total pendapatan yang 

diperoleh yaitu sekitar 1.269 milyar rupiah. Pada tahun 2017, anggaran 

kabupaten Aceh Tamiang mengalami  defisit  anggaran sebesar minus 16,05 

milyar rupiah. 

Sekitar  60,81  persen  dari  total  pendapatan  Kabupaten  Aceh  

Tamiang  tahun  2017diperoleh dari dana perimbangan (bagi hasil pajak, 

bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dan dana  alokasi  khusus).  Pendapatan  

asli  daerah  hanya  berkontribusi  sebesar  9,15  persen sementara  30,04  

persen sisanya disumbangkan oleh  lain-lain pendapatan daerah yang sah 
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(hibah,  dana  darurat,  transfer  dana  desa  dari  APBN,  dana  insentif  

daerah,  dana  BOS,  dan dana otonomi khusus). 

( Tabel 16. Statistik Keuangan Daerah  
Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 (rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.w. Pengeluaran per Kapita Penduduk yang Disesuaikan 

Aspek  terakhir  yang  membentuk  IPM  adalah  salah  satu  indikator  

yang menggambarkan kualitas hidup manusia dari standar hidup layak. 

Indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Purchasing 

Power Parity  –  PPP) menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat dalam 

membelanjakan uangnya untuk konsumsi barang maupun jasa. Perubahan 

kondisi perekonomian akan secara nyata ikut merubah pola konsumsi 

masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen ini cukup sensistif. 

Indikator  PPP  dalam  IPM  metode  baru  mencakup  96  komoditas,  

terdiri  dari  60 komoditas makanan dan 36 komoditas non makanan. 

Cakupan ini lebih luas dari sebelumnya pada penghitungan cara lama yang 

hanya mencakup total 27 komoditas dalam menghitung paritas daya beli 

konsumen. Sumber data utama dari komponen ini adalah hasil pencacahan 

Susenas  yang  menghasilkan  rata-rata  pengeluaran  per  kapita  selama  

setahun,  mulai  dari level provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. 
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 (Tabel 17. Pengeluaran per Kapita Penduduk per Tahun 
Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang, 2013-2017 (ribu rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selama  periode  tahun  2013-2017,  pengeluaran  per  kapita  

penduduk  Aceh  Tamiang setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan.  Tahun  

2013,  pengeluaran  per  kapita  Aceh  Tamiang terhitung sebesar  7.554  juta 

rupiah, sementara tahun 2017  meningkat menjadi 7.931  juta rupiah.Secara 

umum kemampuan pengeluaran per kapita per tahun  Kabupaten Aceh 

Tamiang maupun  di  seluruh  kabupaten/kota  dalam  Provinsi  Aceh  

mengalami  peningkatan.  Dapat dilihat  pada  tabel 17.  bahwa  

kecenderungan  pengeluaran  per  kapita  penduduk  di Kabupaten Aceh 

Tamiang lebih rendah daripada kecenderungan pengeluaran per kapita 

ratarata penduduk di Provinsi Aceh. 
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V.a. Kajian Analisa Situasi  

Sebagai  wilayah  bahari,  Kabupaten  Aceh  Tamiang  memiliki  garis 

pantai  sepanjang  57,77  km,  dengan  sumberdaya  Kelautan  dan  

Perikanan yang  berlimpah  serta  sejumlah  potensi  yang  dapat  

dikembangkan  dalam meningkatkan  pendapatan  serta  kesejahteraan  

masyarakat.  Salah  satuPotensi  Kelautan  dan  Perikanan  yang  sangat  

penting  adalah  tersedianya induk udang yang termasuk katagori terbaik di 

Asia Tenggara. 

Potensi  Kelautan dan  Perikanan di Kabupaten Aceh Tamiang 

meliputi Perikanan  Tangkap  dan  Perikanan  Budidaya.  Namun  

pemanfaatan  dan pengelolaannya belum optimal dilaksanakan, harapan 

kita bersama melalui data  yang  disajikan  di  dalam  buku  ini  mampu  

memberikan  acuan  untuk pengambilan  kebijakan  dalam  pengoptimalan  

pemanfaatan  sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan arif dan 

bijaksana. 

( Tabel  18  .  Keterangan Umum Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, 2017 ) 
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V.a.i. Pembudidaya Ikan 

Jumlah  Pembudidaya  ikan  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  

sebanyak 2084  orang  yang  terdiri  dari  pembudidaya  ikan  air  

tawar  dan pembudidaya  ikan  air  payau  (petambak).  Komposisi  

jumlah pembudidaya ikan per kecamatan yaitu: 

Tabel 19. Jumlah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Aceh Tamiang 
Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.a.ii. Potensi Pertambakan 

Dibidang  pertambakan,  lahan  tambak  Aceh  Tamiang  

adalah seluas 3.221,44  Ha, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan 

pesisir,  dengan luas tambak  di Kecamatan Manyak Payed seluas 

1.165,75  Ha, Banda Mulia 1.278,25  Ha, Bendahara 235,95  Ha dan 

Kecamatan Seruway 541,49 Ha. 

Tabel 20.a .Luas Areal Tambakdi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 20.b.  Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 
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V.b. Kajian Analisa Potensi 

Pengembangan sektor perikanan budidaya terdiri dari sektor 

Budidaya Laut(marie culture),  sektor Budidaya Air Tawar dan sektor 

Budidaya Air Payau(tambak). Luas  areal  budidaya  laut  di  Kabupaten  Aceh  

Tamiang  diperkirakan mencapai  4.500  Ha.  Yang  tersebar  disepanjang  

garis  pantai  dan  pulaupulau kecil yang terdapatdi 4 (empat) Kecamatan 

Pesisir Kabupaten Aceh tamiang.Kegiatan  usaha  perikanan  budidaya  

tambak  di  Kabupaten  Aceh Tamiang  mengalami  perkembangan  pesat  

sekitar  tahun  1980-an  karenapermintaan udang windu dipasaran dunia 

meningkat. Namun mulai tahun 1999 terjadi penurunan produksi karena 

banyak tambak gagal panen  yang diakibatkan  oleh  rusaknya  ekosistem  

hutan  mangrove  sehingga  filtrasi  air laut sangat tinggi ke perairan umum 

yang mengakibatkan tingginya salinitas air  tambak  yang  tidak  layak  lagi  

bagi  pertumbuhan  ikan  air  payau.Alhamdulillah  saat ini, produksi tambak 

terutama udang  mulai  mengalami peningkatan produksi tapi masih 

dibawah standar produksi optimal dengan luasan tambak aktif 3.200 Ha, 

peningkatan produksi ini terus diupayakan agarkesejahteraan para 

petambak dan pendapatan daerah terus meningkat. 

Potensi budidaya  air  tawar  merupakan  potensi  sumberdaya  alam 

yang  masih  sangat  berpeluang  untuk  dikembangka  demi  peningkatan 
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perekonomian  masyarakat  pedesaan.  Pengelolaan  sumberdaya  alam  ini 

dapat membuka lapangan usaha serta dapat memenuhi akan kebutuhan gizi  

keluarga  dan masyarakat. Jenis komoditi  ikan air  tawar lokal  yang dapat 

dikembangkan  seperti;  ikan  lele,  nila,ikan  gurame,    ikan  jurong,  baung, 

paitan, lemedok dll.Luas  kolam  air  tawar  di  kabupaten  Aceh  Tamiang  

sekitar  227  Ha yang tersebar di 12 Kecamatan, berikut sebaran luas kolam 

budidaya air tawar per kecamatan yaitu; 

Tabel  21.a . Luas  Kolam  Budidaya  Air  Tawar  Per  Desa   
di  Kecamatan  Manyak Payed, 2017 

 

 

 

 

 

 
Tabel  21.b . Luas Kolam Budidaya Air Tawar Per Desa  

di Kecamatan  Seruway, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel  21.c. Luas Kolam Budidaya Air Tawar Per Desa  

di Kecamatan Bendahara,2017 
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Tabel  21.d. Kolam  Budidaya  Air  Tawar  Per  Desa 

di  Kecamatan  Banda Mulia, 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel  21.e. Luas  Kolam  Budidaya  Air  Tawar  Per  Desa   
di  Kecamatan  KarangBaru, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel  21.f. Luas  Kolam  Budidaya  Air  Tawar  Per  Desa 
di  Kecamatan  Rantau, 2017 
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Tabel  21.g. Luas  Kolam Budidaya Air Tawar Per Desa  

di Kecamatan Kejuruan Muda, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel  21.h. Luas  Kolam  Budidaya  Air  Tawar  Per  Desa   
di  Kecamatan  Bandar Pusaka, 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  21.i. Luas Kolam Budidaya Air Tawar Per Desa  
di Kecamatan  Tamiang Hulu, 2017 
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Tabel  21.j. Luas  Kolam  Budidaya  Air  Tawar  Per  Desa   
di  Kecamatan Tenggulun, 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel  21.k. Luas Kolam Budidaya Air Tawar Per Desa 

di Kecamatan Sekerak, 2017 
 

 

 

 

 

 
 

Tabel  21.l. Luas  Kolam  Budidaya  Air  Tawar  Per  Desa   
di  Kecamatan  Kuala Simpang, 2017 

 

 

 

 

 

 

V.c. Kajian Domestik Terhadap Komsumsi Ikan 

Rendahnya  tingkat  produksi  dan  pendapatan  nelayan  disebabkan 

oleh  beberapa  faktor  antara  lain:  Tingkat  pendidikan  dan keterampilan 

nelayan masih rendah, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki  dan 

lemahnya  modal usaha  yang dimiliki.Perikanan tangkap dapat 

dikelompokan kedalam 3 kelompok yaitu perikanan  lepas  pantai,  
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perikanan  pantai  dan  perikanan  darat.  Kegiatan perikanan  pantai  dan  

darat  sangat  erat  kaitanya  dengan  pengelolaan lingkungan hidup(pesisir). 

( Tabel  22. Jumlah Konsumsi Ikan per Kapita Menurut Kecamatan,2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.d. Kajian Pakan 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha 

budidaya perikanan. Kebutuhan pakan perikanan meliputi jenis, jumlah dan 

kualitas bahan pakan yang diberikan kepada ternak secara langsung akan 

dapat mempengaruhi tingkat produksi dan produktifitas ternak yang 

dipelihara. 

V.d.i. Aspek Sumber Daya 

a) Identifikasi dan Suplai Bahan Baku 

Bahan baku didapat dari lokal maupun impor. Alternatif 

bahan lokal lebih diharapkan karena dapat menekan biaya. 



 
 
 

 
Dokumen Kajian Studi Kelayakan  

Pembangunan Pabrik Pakan 
 

 - 65 - 
 
 

Beberapa pasokan bahan baku masih tergantung pada 

mekanisme impor menyebabkan harga pakan menjadi mahal. 

b) Jenis Produk : Pakan ikan dengan nutrien sesuai dengan fase 

pertumbuhannya : 

 Starter : Pakan untuk periode awal pertumbuhan 

sampai dengan berat ikan mencapai 30-100 gram. Pada 

tahap ini kebutuhan protein cukup tinggi mencapai                       

31 - 35%.  

 Grower : Kebutuhan protein pada periode pertumbuhan 

ini lebih menurun yaitu berkisar antara 28-31%. Berar 

badan ikan pada periode pertumbuhan dapat mencapai 

100-250 gram. 

 Finisher : Periode finisher merupakaan periode akhir 

budidaya dimana ikan siap untuk di panen dan dijual. 

Berat badan ikan lebih dri 250 gram atau dapat 

disesuaikan dengan permintaan pasar. Protein pakan 

pada periode ini jauh menurun yaitu berkisar antara                    

25-28%. 

V.d.ii. Kebutuhan Protein 

Kebutuhan protein dibtuhkan dalam pakan pembesaran beberapa 

jenisikan budidaya : 

( Tabel  23. Kandungan Protein Pakan ) 
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V.d.i. Pemilihan Bahan Baku Pakan 

Bahanbakupakanyang akan digunakanharus diketahui komposisi 

nutrisinya : 

 Analisaproksimatuntukmengetahui makronutriennya 

(protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen, BETN,) 

seratkasar, abudan air sertaenergi) 

 Analisa asam amino dan asam lemak 

 Menentukan sumber protein : 

 Bahan hewani 

 Bahan nabati 

 Menentukan sumber lemak : 

 Minyak ikan, minyak cumi 

 Minyak nabati (kedele, kelapa, kanola, dll) 

 Mengetahui kandungan zat anti-nutrisi dari bahan tersebut 

serta batasan jumlah penggunaannya (untuk jenis ikan 

tertentu), umumnya terdapat bahan baku lokal 

 Harganya murah 

 Ketersediaanya banyak dan kontinyu 

 
( Tabel 24. Makro nutrisi (% bahan kering ) beberapa  

bahan baku pakan(hewani) 
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 ( Tabel 25. Makro nutrisi (% bahan kering ) beberapa  
bahan baku pakan (nabati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.d.i. Formulasi Ikan Pada Pakan 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam memproduksi 

pakan bukan hanya pada aspek kualitas saja, tetapi perlu 

diperhatikan juga aspek ekonomis, dimana pakan yang dihasilkan 

dapat terjangkau oleh kemampuan sesuai dengan formulasi ikan : 

         ( Tabel 27.a. Formulasi pakan pembesaran ikan bandeng ) 
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      ( Tabel 27.b. Formulasi pakan pembesaran ikan Lele ) 

 

 

 

 

 

 

 

       ( Tabel 27.c. Formulasipakanpembesaran ikan Nila ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

( Tabel 27.d. Formulasipakanpembesaran Udang Windu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V.e. Analisis Faktor Kelayakan Pakan 

Mahalnya harga pakan ikan produksi perusahaan besar sudah lama 

dikeluhkan petani ikan sebagai akibat masih tingginya ketergantungan 

kepada bahan baku impor terutama tepung ikan. Kajian pembangunan parik 

pakan berupaya memproduksi pakan ikan dengan kualitas standar dan harga 
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jual yang murah sebagai strateginya. Evaluasi formula bahan baku penyusun 

pakan ikan dilakukan agar standar kualitas pakan ikan terjaga dan biaya 

pengadaannya lebih kecil. Analisis minimasi biaya bahan baku dengan 

metode simpleks menghasilkan perbandingan formula bahan baku dan 

harga sebagai berikut : 

 (Tabel 28. Perbandingan formula dan harga pakan ikan  
sebelum dan sesudah minimasi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurunkan harga. Strategi tersebut perlu didukung dengan upaya 

mencari alternatif bahan baku lainnya di sekitar lokasi perusahaan. 

Manajemen pasokan perlu dibenahi untuk antisipasi resiko kekurangan 

bahan baku dan mutu bahan baku yang rendah. 

( Matrik 2. Konstruksi analisis hierarki proses Pembangunan Pakan ) 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi pengembangan pembangunan pabrik pakan ikan dirumuskan 

sebagai tujuan sebagaimana tujuan dari riset ini adalah untuk merumuskan 
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strategi pengembangan industri pakan ikan untuk meningkatkan daya saing 

produk. 

V.f. Analisis Cakupan Wilayah 
Kabupaten  Aceh  Tamiang  memiliki  luas  wilayah  1.957,02  

km2,yang terletak  pada   koordinat  030 53’  18,81”–  040.32’56,76”  Lintang 
Utara   dan   97043’  41,51”  –  98014’45,41”  Bujur  Timur,  dengan jarak 480 
km dibagian timur ibukota Pemerintahan Aceh. Dengan kondisi geogafis 
yang berbatas dengan Provinsi Sumatera Utara dan beberapa daerah Kab, 
kabupaten sekitarnya  

Peta Skema Jaringan Distribusi Pakan 
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V.g. Analisis Kelayakan Pakan Secara Sosial 

Dilihat  dari  aspek  sosial ekonomi  berdirinya  pabrik  pakan Ikan di 

Aceh Tamiang secara ekonomi  masyarakat  membantu menyediakan  

lapangan  pekerjaan bagi  masyarakat  tempatan  yang berada di sekitar 

pabrik pakan Ikan dan petambak, kemudian  juga membantu  pemerintah  

dalam mengurangi  angka  pengangguran serta  memberikan  konstribusi  

dalam pertumbuhan  ekonomi  khususnya dalam  sektor  manufaktur.  

Pabrik pakan  ikan merupakan  usaha  yang  akan  baru dirintis  namun  

pabrik  pakan  ikan  memberikan  nilai positif  terhadap  perekonomian 

daerah. Secara sosial kemasyarakatan dengan  adanya  pabrik  pakan  ikan 

memberikan nilai positif bagi para petambak ikan dan masyarakat untuk 

mendapatkan  pasokan  pakan  dengan harga yang terjangkau. 

 
V.h. Analisis Data Dalam Perhitungan Kelayakan 

V.g.i. Net Present Value 

Dalam analisis NPV ini, semua jumlah nilai, baik nilai  manfaat 

(benefit)  maupun  nilai  biaya (cost)  dalam  periode  tertentu 

dikonversikan  ke  dalam  nilai sekarang  (PV)  yang  telah dibahas  

pada  0,  bagian  0  atau nilai  titik  tunggal  sekarang. Selisih  jumlah  

nilai  tersebut adalah  nilai  bersih  sekarang (NPV). Dengan rumus : 

NPV =  PVb – PVc 

Dimana :  

 NPV  adalah  Net Present Value 

 PVb  adalah  PV  kas masuk (benefit)  

 PVc  adalah  PV  kas keluar (cost) 

Dengan kriteria : 

 Jika  NPV  >  0  Maka,  industri atau  investasi  dapat  

dikatakan layak 

 Jika  NPV  <  0  Maka,  industri atau investasi tidak layak 

 Jika  NPV  =  0  dapat  dikatakan secara hitungan ekonomis 

perlu diabaikan. 
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V.g.ii. Nisbah  Manfaat  Biaya  (Cost Benefit Ratio) 

 Cost  Benefit  Ratio  atau  B/C Ratio juga sering dipakai 

untuk mengukur  kelayakan  suatu proyek.  B/C  Ratio  

melihat 

 perbandingan antara nilai tunai penerimaan  dengan  nilai  

tunai pengeluaran atau biaya. 

Dengan rumus: 

B/C Ratio = PVb / PVc 

Dimana: 

 B/C R   =   Benefit  Cost Ratio 

 PVb  =  Present  Value Benefit 

 PVc  =  Present  Value Cost 

Dengan kriteria : 

 B/C  Ratio  >  1  maka,  industri tersebut  layak  untuk 

dikembangkan. 

 B/C  Ratio  <  1  maka,  industri tersebut  tidak  layak  

untuk dikembangkan 

V.g.iii. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal  Rate  of  Return  (IRR) adalah  tingkat  bunga  yang 

menghasilkan  NPV samadengan nol 

Dengan rumus : 

 

 

 

Dimana : 

I’  adalah  tingkat bunga berlaku terendah 

I”  tingkat  bunga berlaku tertinggi 

NPV’  merupakan  jumlah  nilai sekarang  yang  dihasilkan melalui  

perhitungan  dengan tingkat  bunga  terendah  NPV” jumlah  nilai  
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sekarang  yang diperoleh dan hasil perhitungan tingkat bunga 

tertinggi. 

Jika  IRR  >  0,  maka  investasi layak dijalankan. Sebaliknya, jika IRR = 

0, maka investor  boleh  memilih melakukan  investasi  atau  tidak 

melakukan sama sekali. 

V.g.i. Discounted Payback Period 

Analisis  periode  pembayaran kembali  (payback  period)adalah salah 

satu analisis untuk menghitung  kelayakan  usaha, dimana  dihitung  

berapa  lama sejak  investasi  digulirkan jumlah pengeluaran  (Cash 

Out) atau  biaya  yang  dikeluarkan dan pemasukan  (Cash In), atau 

manfaat yang masuk berjumlah nol.  Dengan  kata  lain,  kapan suatu  

investasi  mencapat  titikimpas.  

Paybac Payback Period dengan jumlah arus kas berbeda,  rumus : 

Payback Period = n + (a – b) / (c – b) x 1 tahun 

Dimana : 

n   =  tahun  terakhir dimana  jumlah  arus kas  masih  belum bisa  

menutupi investasi mula-mula 

a     =  jumlah  investasi mula-mula 

b     =  jumlah  komulatif arus kas pada tahun ke-n 

c      =  jumlah  komulatif arus  kas  pada  tahun  ke  n + 1 

Payback Period dengan jumlah arus kas sama, rumus : 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
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VI.a. Anlisa Finansial  

Kebutuhan  investasi merupakan  modal  yang  dikeluarkan pada  awal  

periode  usaha  untuk pembelian sarana dan prasarana yang mendukung  

berjalannya  usaha tersebut  dan  digunakan  untuk memperoleh  manfaat  

hingga  secara ekonomis tidak dapat digunakan lagi. Jika  investasi  awal  

secara  ekonomis sudah  tidak  dapat  digunakan  lagi, maka  dilakukan  

investasi  kembali atau yang  disebut dengan reinvestasi. 

( Tabel 29. Estimasi Kebutuhan Biaya Infestasi Dalam Pembangunan Awal ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Tabel 30. Estimasi Kebutuhan Biaya Biaya Operasional Dalam Pembangunan Awal ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Dokumen Kajian Studi Kelayakan  

Pembangunan Pabrik Pakan 
 

 - 75 - 
 
 

VI.b. Analisa Wilayah Kebutuhan Produksi 

Dilihat  dari  aspek pemasaran dan kommuditi produksi pakan 

dengan sosial ekonomi  berdirinya  pabrik  pakan Ikan di Aceh Tamiang 

secara ekonomi  masyarakat  membantu menyediakan  lapangan  pekerjaan 

bagi  masyarakat  tempatan  yang berada di sekitar pabrik pakan Ikan dan 

petambak, kemudian  juga membantu  pemerintah  dalam mengurangi  

angka  pengangguran serta  memberikan  konstribusi  dalam pertumbuhan  

ekonomi  khususnya dalam  sektor  manufaktur.  Pabrik pakan  ikan 

merupakan  usaha  yang  akan  baru dirintis  namun  pabrik  pakan  ikan  

memberikan  nilai positif  terhadap  perekonomian daerah. Secara sosial 

kemasyarakatan dengan  adanya  pabrik  pakan  ikan memberikan nilai 

positif bagi para petambak ikan dan masyarakat untuk mendapatkan  

pasokan  pakan  dengan harga yang terjangkau. 

( Tabel 31. Persentase Usaha dalam Skema Jaringan  ) 

 

 

 

 

 

 

 

VI.c. Analisa Kebutuhan Pakan 

Potensi  budidaya  air  tawar  merupakan  potensi  sumberdaya  alam 

yang  masih  sangat  berpeluang  untuk  dikembangka  demi  peningkatan 

perekonomian  masyarakat  pedesaan.  Pengelolaan  sumberdaya  alam  ini 

dapat membuka lapangan usaha serta dapat memenuhi akan kebutuhan gizi 

keluarga  dan masyarakat. Jenis komoditi  ikan air  tawar lokal  yang dapat 

dikembangkan  seperti;  ikan  lele,  nila,ikan  gurame,    ikan  jurong,  baung, 

paitan, lemedok dll. Luas  kolam  air  tawar  di  kabupaten  Aceh  Tamiang  

sekitar  227  Ha  yang tersebar di 12 Kecamatan, 
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( Tabel 32. Produksi  dan  Penerimaan  Usaha  Pembesaran  Ikan  Tambak ) 

 

 

 

 

 

 
 

Perhitungan konsumsi pakan pada Ikan Nila sebagai barometer untuk 

kebutuhan nilai pakan ikan : 

 Harga daging ikan nila /kg =Rp. 15.000 ( standart jual pasaran ) 

 Harga pakan ikan /kg =Rp 7.250 – ( harga dari pabrik ) 

 Perhitungan Nilai Kebutuhan Pakan : 

 1000 ekor dengan berat rata-rata 100 gram = total berat 100 kg.                         

3% pakan dari 100 kg total berat = 3 kg pakan setiap hari 

Pertambahan berat /ekor setiap hari 2.5 gram100 gram ditambah 2.5 

gram = 102.5 gram102.5 gr x 1000 ekor = 102.500 gram 102.500 / 

1000 = 102.5 kg, Jadi pertumbuhan ikan nila anda /1000 ekor 

bertambah 2.5 kg. Dari 100 kg menjadi 102.5 kg.  

Note : 

Konsumsi pakan 3 % dari 100 kg berat sama dengan 3 kg pakan 

dibutuhkan dengan harga perkilogram Rp 7.250 –  

VI.d. Perhitungan Analisa Usaha 

Dari hasil analisa data di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

memperkirakan angka konsumsi ikan pada 2019 bisa mencapai                                 

54,49 kilogram/kapita. Target ini diharapkan tercapai seiring dengan 

meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan bernilai 

gizi tinggi. Dari target nasional tersebut hasil ini didapat bahwa di Kabupaten 

Aceh Tamiang secara keseluruhan angka konsumsi ikan mencapai                                 

36 kilogram/kapita ditahun 2016, dengan jumlah keseluruhan mencapai 

9.385.825 kg pertahun.  
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( Tabel 33. Jumlah Konsumsi Ikan per Kapita Menurut Kecamatan, 2016 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah keseluruhan konfersikan pada usaha pebrik pakan yang akan 

dibangun, dengan mengambil asumsi nilai keseluruhan kebutuhan ikan 

sejumlah 9.385.825 kg pertahun di bagikan 25 % kebutuhan ikan air tawar 

atau sejumlah 2.346.321 kg pertahun, sebagai barometer nilai kebutuhan 

pakan ikan yang sebagian besar dapat di hasilkan dari pabrik pakan yang 

akan di bangun untuk skala domestik 60 % dari total produksi sedangan                             

40 % untuk kebutuhan di daerah – daerah penyanga melalui penyaluran 

distributor – distributor atau keagenan. 
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( Tabel 34. Perhitungan Biaya Pembangunan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Tabel 34. Perhitungan Produksi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Dokumen Kajian Studi Kelayakan  

Pembangunan Pabrik Pakan 
 

 - 79 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI.d.i. Perhitungan Persiapan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI.d.ii. Net Present Value 

NPV =  PVb – PVc 

NPV =  Rp 25.033.511.460  - RP 14.473.600.000  

NPV =  Rp 10.559.911.460  

Jika  NPV  >  0  Maka,  industri atau  investasi  dapat                         

dikatakan layak 

VI.d.iii. Nisbah  Manfaat  Biaya  (Cost Benefit Ratio) 

B/C Ratio = PVb / PVc 
B/C Ratio = Rp 25.033.511.460  / 14.473.600.000  
RP  B/C Ratio = 1,73 
B/C  Ratio  >  1  maka,  industri tersebut  layak  untuk 
dikembangkan. 

 
VI.d.iv.  Break Even Point (BEP) 

BEP (Break Even Point) adalah suatu kondisi yang menggambarkan 

bahwa hasil usaha  yang  diperoleh  sama  dengan  modal  yang  

dikeluarkan.  Dalam  kondisi  ini, usaha yang dilakukan tidak 
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mengalami untung dan tidak mengalami kerugian atau mencapai titik 

impas BEP terdiri dari 2 jenis yaitu: 

𝐵𝐸𝑃 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 = 
Biaya Produksi 

Harga Jual Pakan 
   
 

= 
Rp 14.473.600.000  

              Rp 9.500  
   
 =  1.523.537 Kg = 1.524 Ton 

 
 

𝐵𝐸𝑃 Harga = 
Biaya Produksi 

Jumlah Produksi Pakan 
   

 
= 

Rp 14.473.600.000  

      3.941.820  kg 

   
 =  Rp 3,679 Kg 
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VII.a. Simpulan 

Berdasarkan  hasil  Dokumen Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik 

Pakan Ikan  Budidaya dapat dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Dari hasil penelitian aspek pasar dan  pemasaran  diperoleh  hasil bahwa 

pabrik pakan Ikan  Budi sangat  bervariasi. Pasar pabrik Ikan budi daya 

adalah pakan ikan budi daya yang berada di  kawasan  Kabupaten Aceh 

Tamiang. Sehingga  uji  kelayakan  tersebut dapat  diketahui  bahwa  dari  

sisi aspek  pasar  dan  pemasaran pabrik  pakan ikan budi daya termasuk 

dalam  kategori layak. 

 Dari hasil penelitian aspek bahan baku,  jumlah  bahan  baku  untuk 

memproduksi  pakan ikan budi daya dipabrik  terpenuhi. Meskipun  

sebagian  besar  bahan baku  didatangkan  dari  luar daerah,  namun  

jumlah  bahan baku  yang  dibutuhkan  oleh pabrik dapat dipenuhi. Jadi, 

asal bahan  baku  tidak  terlalu berpengaruh  terhadap  produksi pakan.  

Sehingga  dari  aspek bahan  baku  pendirian  pabrik pakan  layak  untuk 

didirikan. 

 Aspek Pasar pada daerah – daerah lain sangat menjanjikan dengan 

adanya pabrik pakan yang terdiri dari dari bebeberapa cakupan daerah 

yaitu : 
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VII.b. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  hasil penelitian,  maka  penulis menyarankan  

beberapa  hal,  yaitu sebagai berikut : 

 Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  kepada 

pemerintah dan investor  yang  akan  menanam modal  dalam  

pengambilan keputusan  terhadap  rencana pembangunan pabrik pakan. 

 Berdasakan hasil uji lapangan serta hasil  analisis 12 Kecamatan,                           

maka  direkomendasikan  untuk  tahap  awal pembangunan  Pabrik  

Pakan  Ikan  Skala  Menengah  dapat ditempatkan di 4 (empat ) 

Kecamatan prioritas diantarannya Kec. Manyak Payet, Kec Kejuruan 

muda, Kecamatan Seruway dan Kec. Bendahara. karena  selain  dekat  

dengan  bahan  baku,  juga dekat dengan pasar potensial pakan. 
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No Biaya Investasi Kebutuhan Satuan Harga Satuan Jumlah IDR Rp

1 Kebutuhan Lahan 15.000             m2 100.000                1.500.000.000          

2 Kebutuhan Paket Mesin 1                       Unit 1.500.000.000     1.500.000.000          

3 Gudang 400                   m2 3.200.000             1.280.000.000          

4 Pabrik 1.000               m2 3.800.000             3.800.000.000          

5 Labor 1                       Unit 520.000.000         520.000.000              

6 Kantor 350                   m2 3.200.000             1.120.000.000          

7 Pagar Dan Area Parkir 400                   m2 1.900.000             760.000.000              

8 Alat Trasportasi 2                       Unit 450.000.000         900.000.000              

No Biaya Operasional Pertahun Kebutuhan Satuan Harga Satuan Jumlah IDR Rp

1 Biaya Pemeliharaan 1                       Unit 150.000.000         150.000.000              
2 Biaya Cadangan Operasional awal 1                       ls 1.500.000.000     1.500.000.000          

2 Biaya Pegawai 40                     -                                   
3  - Skill 5                       Orang 72.000.000           360.000.000              
4  - Unskill 35                     Orang 33.600.000           1.176.000.000          
5 Biaya Admin 12                     Bulan 20.000.000           240.000.000              
6 Biaya Listrik 12                     Bulan 15.000.000           180.000.000              
7 Biaya Air 12                     Bulan 5.000.000             60.000.000                
8 Biaya Bahan Bakar 12.000             Bulan 7.300                     87.600.000                

3.753.600.000                                           15.133.600.000        
9.385.825        1.877.165   3.753.600.000          

C 15.133.600.000        18.887.200.000,0     

Lampiran

A. Estimasi Kebutuhan Biaya Infestasi Dalam Pembangunan Awal 

B. Estimasi Kebutuhan Biaya Biaya Operasional Dalam Pembangunan Awal 

ANALISA FINANSIAL KELAYAKAN PEMBANGUNAN PABRIK PAKAN

Total Biaya Investasi Awal 11.380.000.000        

Total Biaya Operasional dan Pemeliharaan 3.753.600.000          

Biaya Operasional

JUMLAH KESELURUHAN BIAYA PEMBANGUNAN = A + B



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 












