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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk kristal 

yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium 

Chlorida (>80%) serta senyawa lainnya seperti Magnesium Chlorida, 

Magnesium Sulfat, Calsium Chlorida, dan lain-lain. Garam mempunyai 

sifat / karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, bulk 

density (tingkat kepadatan) sebesar 0,8 - 0,9 dan titik lebur pada tingkat 

suhu 80°C (Burhanuddin, 2001).   

 Fungsi garam dibedakan atas garam iodisasi atau yang dikenal 

sebagai garam konsumsi dan garam non iodisasi atau garam industri. 

Garam iodisasi atau garam konsumsi adalah garam yang digunakan 

sebagai bahan baku produksi bagi industri garam konsumsi beryodium 

(garam meja), untuk aneka pangan dengan NaCl minimal 94.7 persen dan 

pengasinan ikan, sedangkan garam non iodisasi atau garam industri 

adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri antara 

lain digunakan industri soda kostik atau Chlor Alkali Plant (CAP) dengan 

kadar NaCl minimal 97 persen, industri farmasi dengan kadar NaCl 

minimal 99 persen, industri kulit, industri tekstil dan industri pengeboran 

minyak (Kementerian Perindustrian, 2012).  

Besarnya peranan garam memperlihatkan bahwa garam 

merupakan komoditas yang sangat strategis. Di Indonesia kebutuhan 

garam secara nasional pada tahun 2014 sebanyak 3,61 juta ton dengan 

rincian 1.48 juta ton untuk kebutuhan konsumsi dan 2,13 juta ton untuk 
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kebutuhan industri. Kemampuan produksi nasional Tahun 2014 mencapai 

4,07 juta ton. Pada tahun 2015  kebutuhan garam nasional sebanyak 2,6 

juta Ton sedangkan produksi nasional sebesar 2,9 juta ton. Pada tahun 

2016 kebutuhan garam Nasional sebanyak 3 juta ton tetapi produksi 

garam Nasional hanya mencapai 118 ribu Ton. Apabila dibandingkan 

antara kebutuhan nasional dan kemampuan produksi maka produksi 

nasional belum mampu memenuhi kebutuhan baik konsumsi maupun 

industri. Saat ini kebutuhan garam nasional dipenuhi melalui impor 

sebesar 1.7 juta ton yang berasal dari China, India dan Australia 

(Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016).   

Secara umum kegiatan usaha garam di Indonesia masih didominasi 

oleh usaha garam yang dikelola oleh petani dengan luasan lahan sempit 

(<1Ha) dengan rata-rata tingkat produktivitas hanya sekitar 40-60 

ton/ha/tahun.  Hal ini menjadi salah satu alasan kurang berkembangnya 

usaha garam rakyat dan sulit bagi petani untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. Menurut Satria (2011) petani garam dan nelayan 

umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kawasan pesisir merupakan 

salah satu pusat konsentrasi penyebaran kemiskinan di Indonesia. Rata-

rata penghasilan masyarakat kawasan pesisir per hari di bawah 1 dolar 

AS atau di bawah Rp.9 000. Berarti dalam sebulan penghasilannya di 

bawah Rp.270 000. 

Sebagai upaya membantu petani garam keluar dari kemiskinan 

dibutuhkan solusi bisnis yang mampu memberikan kesempatan bagi 

petani garam untuk memperoleh insentif dalam melakukan kegiatan 
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usahanya dan dapat membatasi tindakan-tindakan kelompok tertentu yang 

berupaya untuk memperoleh keuntungan tanpa prosedur yang benar. 

Vermulen dan Cotula (2011) merumuskan model bisnis inklusif yaitu 

dengan membangun kelembagaan  kemitraan antara petani dengan 

pelaku pemasaran dengan tujuan membantu petani dalam meningkatkan 

pendapatannya. Dengan kemitraan terjadi pembagian beban resiko 

produksi dan pemasaran diantara pelaku agribisnis dan petani kecil.   

Sentra garam satu-satunya yang ada di Provinsi Gorontalo terdapat 

di Kabupaten Pohuwato yaitu di Desa Siduwonge. Dengan luas areal 

tambak sebesar 82,3 Ha. Kebutuhan garam konsumsi khusus rumah 

tangga diperkirakan sekitar 33 ribu ton per tahun, belum termasuk 

kebutuhan garam konsumsi untuk industri aneka pangan dan pengasinan 

ikan.Tingkat Produktivitas industri garam rakyat di Kabupaten Pohuwato 

masih sangat rendah hanya mencapai 8,14 ton/ha/musim (rata-rata 

nasional 112,87 ton/hektar/musim). Hal ini memberikan peluang yang 

cukup besar bagi usaha garam rakyat di Desa Siduwonge untuk 

meningkatkan produksinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam 

konsumsi di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato. 

Berdasarkan hal tersebut pengembangan usaha garam di Desa 

Siduwonge memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. 

Peluang usaha ini akan berkembang dengan baik apabila dilakukan 

pengelolaan berbasis industri dengan melibatkan pihak inverstor dalam 

pengembangan usaha garam rakyat. Dalam rangka mendukung 

peningkatan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan 
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pengembangan usaha di Daerah Kabupaten Pohuwato khususnya 

komoditi garam yang ada di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan, 

maka dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui besarnya potensi 

pengembangan produksi garam yang ada di Desa Siduwonge Kecamatan 

Randangan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil survei dan studi pustaka maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar potensi pengembangan produksi garam baik dari 

segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya. 

2. Bagaimana pengembangan kerjasama investasi yang dapat 

dilakukan terhadap usaha garam rakyat. 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui besarnya potensi pengembangan produksi 

garam baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas 

2. Untuk mengembangkan kerjasama investasi terhadap usaha garam 

rakyat. 

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai media promosi 

bagi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun nasional terkait 

dengan potensi unggulan daerah di sektor kelautan perikanan khususnya 

komoditi garam, juga sebagai panduan bagi investor yang ingin 

berinvestasi di Kabupaten Pohuwato.  
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir penelitian 

Kelayakan Investasi Usaha Garam Rakyat di Desa 
Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten 

Pohuwato 
 

Survei Lokasi Usaha Garam 

  

Pengumpulan Data Kualitas dan Kuantitas Garam serta  Potensi lahan 
  

Kualitas Garam :  
- Kadar Air 
- Kadar NaCl 
- Iodium 
- Kadmium 
- Timbal 
- Merkuri 
- Arsen 

Kuantitas Garam :  
- Jumlah Kelompok Petani 

Garam 
- Luas Lahan 
- Produksi 
- Volume Penjualan 
- Biaya Produksi 

Analisis Non Finansial dan 
Finansial:  
- Aspek Pasar, Teknis 
- NPV 
- B/C Ratio 
- BEP 
- PBP 

Analisis Data 

Analisis Kualitas 
Garam 

Analisis Spasial 

Potensi Lahan  

Kelayakan Investasi Usaha Garam 
Rakyat di Desa Siduwonge Kecamatan 

Randangan Kabupaten Pohuwato 

Potensi Lahan : 
- Iklim Mikro 
- Geologi 
- Ketinggian 
- Jenis Tanah 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Garam 

Garam merupakan salah satu komoditas penting yang dapat 

menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain digunakan untuk 

kebutuhan konsumsi, garam juga digunakan untuk bahan industri dan 

farmasi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kementrian Kelautan 

Perikanan (KKP) tahun 2011, garam merupakan komoditas strategik, 

karena selain merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi manusia 

lebih kurang empat kilogram per tahun, juga digunakan sebagai bahan 

baku industri. Departemen Kelautan Perikanan (DKP) tahun 2003 juga 

mengemukakan bahwa kebutuhan garam ditentukan oleh dua sektor 

pemakaian, yaitu konsumsi dan industri. Kebutuhan garam nasional terdiri 

dari empat kelompok, yaitu: 1) garam konsumsi rumah tangga dan industri 

aneka pangan; 2) perminyakan; 3) industri tekstil dan kulit; 4) industri 

Chlor Alkali Plan dan industri farmasi (DKP, 2003). 

Menurut DKP (2003), jumlah kebutuhan garam konsumsi dapat 

diketahui dengan mengalikan jumlah penduduk Indonesia dengan rata-

rata penggunaan tiga kilogram perkapita pertahun. Di lain pihak, jumlah 

kebutuhan garam industri ditentukan oleh besarnya pemakaian garam 

oleh industri dan banyaknya industri yang memerlukan garam, seperti 

industri kimia dan alkali, industri perikanan dan industri lainnya meliputi 

industri kulit, kecap, mentega dan pabrik-pabrik es. Widiarto dkk (2013) 

juga mengemukakan bahwa kebutuhan garam dalam negeri pada tahun 

2010 mencapai sekitar 2.872.326 ton terdiri dari kebutuhan garam industri 
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CAP (Chlor Alkali Plant) 1.492.326 ton, garam konsumsi 720.000 ton, 

industri aneka pangan 465.000 ton, pengeboran minyak 135.000 ton dan 

lainnya 60.000 ton. Angka ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang 

membutuhkan garam. 

Pada tahun 2009, total produksi garam nasional mencapai 1,37 juta 

ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 2,88 juta ton sehingga 

Indonesia mengimpor sekitar 1,51 juta ton. Pada tahun 2010, produksi 

garam diperkirakan hanya meningkat 2,2% menjadi 1,4 juta ton 

sedangkan kebutuhan telah mencapai 2,99 juta ton yang berarti Indonesia 

harus mengimpor 1,59 juta ton (Jati, 2010 dalam Kusuma, 2011). 

Kebutuhan akan garam dengan kualitas yang memadai (konsentrasi NaCl 

min 98 % dengan tingkat pengotor maksimum 1 %) terutama untuk 

industri (misalnya industri tekstil dan industri farmasi ) membuat industri 

tersebut harus melakukan impor garam dari negara lain terutama dari 

negara Australia, India dan Cina. Tidak ada angka yang sangat pasti 

tentang impor ini, diperkirakan angka impor untuk garam terutama garam 

industri ini mencapai 2 juta ton dengan nilai tidak kurang dari Rp 1,5 trilyun 

atau sekitar $ 150 juta (LPPM ITB, 2013).  

Persoalan yang dihadapi sentra-sentra garam yang ada adalah 

harga garam rakyat rendah dan ini disebabkan dari garam yang dihasilkan 

kualitasnya sangat rendah sehingga tidak dapat digunakan sebagai garam 

industri. Kualitas garam- garam rakyat biasanya di klasifikasikan menjadi 

kualitas KW1 , KW2 , dan KW3. Kualitas KW1 dengan tingkat NaCl antara 



Kelayakan Investasi Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge  9 

 

95% - 98%, kualitas KW2 NaCl antara 90% - 95% , dan kualitas KW3 

NaCl kurang dari 90 %. Salah satu persoalan terbesar adalah pengotor-

pengotor baik berupa organik maupun anorganik yang kadarnya lebih dari 

5 % . Industri garam rakyat belum dapat memberikan kualitas untuk garam 

industri membuat pilihan garam industri harus di impor dari negara lain 

dan kualitas garam impor cukup atau sangat tinggi sehingga industri-

industri yang menggunakan garam lebih memilih garam impor daripada 

garam rakyat walaupun dengan harga yang jauh lebih tinggi. Peluang ini 

dapat dimanfaatkan oleh industri garam rakyat dengan cara menaikkan 

kualitas dan kuantitas garam rakyat. Kendala terberat yang dihadapi oleh 

rakyat adalah keterbatasan pengetahuan tentang peningkatan kualitas 

garam baik dari sisi sains, sisi teknologi, sisi perekonomian maupun sisi 

sumber daya berkualitas yang mengelolanya (LPPM ITB, 2013). 

Menurut Widiarto dkk (2013), mutu garam yang dihasilkan oleh 

petambak garam umumnya masih belum memenuhi SNI. Mutu garam 

yang dihasilkan oleh petambak memiliki kadar NaCl di bawah 94%, 

sedangkan garam konsumsi memerlukan kadar NaCl > 94,7% dan garam 

industri memerlukan kadar NaCl di atas 99% (dry basis). 

Keadaan suatu wilayah merupakan faktor yang penting dalam 

bertambak garam. Wilayah yang potensial menurut DKP (2003) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki ketersedian bahan baku garam (air laut) yang sangat cukup, 

bersih, tidak tercemar dan bebas dari air tawar; 
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b. memiliki iklim kemarau yang cukup panjang (tidak mengalami 

gangguan hujan berturut-turut selama 4-5 bulan); 

c. memiliki dataran rendah yang cukup luas dengan permeabilitias 

(kebocoran) tanah yang rendah; 

d. memiliki jumlah penduduk yang cukup sebagai sumber tenaga kerja; 

Melihat kondisi tersebut, secara teoritis beberapa wilayah Indonesia 

dapat disebut sebagai wilayah potensial untuk menghasilkan garam. Luas 

lahan garam mencapai 33.625 ha dan baru sekitar 17.625 ha (52.4%) 

dimanfaatkan untuk memproduksi garam (DKP 2005). 

Menurut DKP (2003) garam dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu 

1) menambang (shaft mining) batu garam, 2) membor sumur (drilling well) 

dan 3) penguapan dengan bantuan energi matahari (solar evaporation) 

dari air laut atau air asin (brinel) dana garam. Proses produksi garam di 

Indonesia dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu: 

a. Sistem produksi garam rakyat 

Di Indonesia, garam diproduksi dengan cara menguapkan air laut pada 

sebidang tanah pantai dengan bantuan angin dan sinar matahari 

sebagai sumber energi penguapan. Produksi garam biasanya masih 

dilakukan secara tradisional oleh pembudidaya penghasil garam di 

tambak rakyat di beberapa daerah pantai di Indoenesia. Dilihat dari 

mutu garam, yang dihasilkan garam rakyat menghasilkan bentuk kristal 

yang kecil, dan rapuh, warna garam terlihat putih buram dan kandungan 

NaCl sekitar 88-92.5 persen, Bagan proses produksi garam (garam 

mentah atau garam bahkan baku/krosok) terlihat dalam Gambar 2. 
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Sumber : DKP (2003) 

Gambar 2. Bagan Proses Produksi Garam (Garam Mentah atau Garam 

Bahan Baku/Krosok) 

 

b. Sistem produksi garam oleh PT. Garam 

PT. Garam (Persero) yang merupakan perusahan peninggalan 

Pemerintah Belanda, areal pembuatan garamnya berupa satu kesatuan 

lahan yang cukup luas (minimal 1000 hektar) sedang areal yang dimiliki 

oleh rakyat atau swasta berupa petak-petak yang relatif sempit umumnya 

berkisar antara 0.5-3 hektar. Dilihat dari mutu garam, yang dihasilkan PT. 

Garam menghasilkan bentuk kristal yang besar, bewarna putih dan 

kandungan NaCl sekitar 95-97 persen. Skema tata letak dan aliran proses 

pembuatan garam oleh PT. Garam dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Sumber : DKP (2003) 

Gambar 3. Skema Tata Letak dan Aliran Proses Pembuatan Garam oleh 
PT. Garam 

 

Produktivitas garam PT. Garam dan Pegaraman rakyat masih relatif 

rendah dibandingkan dengan produktivitas garam Australia yang 

mencapai 200-300 ton/hektar/tahun, demikian pula kandungan NaCl 

garam impor dari Australia yang mencapai 99-99.5 persen. 

Faktor-faktoryangMempengaruhiProduksiUsahaGaramRakyat yaitu : 

1. CurahHujan 

Curahhujanmerupakanfaktorpemberi dampaknegatif (Hernanto dan 

Kwartatmono 2001). Mengingat kondisi  tambak garam yang dilakukandi  

sentra-sentragaramyang masih bersifat  tradisional, 

makaberbagaiparameteriklimberikutini sangatmenentukankeberhasilan 

produksigaram.Secaragarisbesarkondisiiklimyangmenjadipersyaratan 

padasaatproduksi garam garammenurutHernantodanKwartatmono 

(2001)adalah: 

a. Curahhujantahunanyangkecil,curahhujantahunandaerahgaram 

antara1000-1400mm/tahun. 

b. Mempunyaisifatkemaraupanjangyangkeringyaituselamamusim 

kemarautidakpernahterjadihujan.Lamakemaraukeringiniminimal 
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4-5bulan. 

c. Mempunyaisuhuataupenyinaranmatahariyangcukup.Makinpanas 

suatudaerah,penguapanairlautakansemakincepat. 

d. Mempunyaikelembabanrendah/kering.Makinkeringudaradidaerah 

tersebut, penguapanakanmakincepat. 

Proses  pembuatan garam bergantung pada laju evaporasi   air 

garam(Hernanto dan  Kwartatmono 2001).Faktor-faktor   iklim  yang 

perludiperhatikanpadasaat  produksi garam untukmeningkatkanlaju 

evaporasi, antaralain: 

a. Suhu   yang    berfungsi    memanaskan  molekul-molekul  air   yang 

dibutuhkanuntukpenguapan. 

b. Kelembaban udara yang dapatmeningkatkan laju evaporasi. Jika 

kelembaban tinggi,lajuevaporasi menjadi rendah karenakejenuhan 

udaraakanlebihcepattercapai 

c. Radiasi   surya   yang   dapat   meningkatkan energi panas untuk 

evaporasi.  

d.    Angin yang berfungsi menggantikan udara jenuh   dengan   udara 

belum  jenuh  untukmendukungterjadinyaevaporasi. 

Panjangmusim kemaraujugaberpengaruhlangsungkepada 

kesempatanberproduksi garam.Kecepatan angin,kelembabanudaradan 

suhuudaramempengaruhi kecepatanpenguapan air,dimanamakinbesar 

penguapanmakamakinbesarjumlahkristal garamyangmengendap. 

Sedangkanuntuk  curah  hujan(intensitas) dan pola hujandistribusinya 

dalamsetahun rata-ratamerupakanindikatoryangberkaitan eratdengan 
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panjangkemarau  yangkesemuanya mempengaruhidayapenguapanair 

laut(Kartikasari,2007). 

WilayahIndonesiaberadapadaposisi strategis,terletakdi daerah 

tropis,diantara Benua Asia danAustralia,diantara Samudera Pasifikdan 

SamuderaHindia, sertadilaluigariskatulistiwa,terdiridaripulau  dan 

kepulauanyangmembujurdaribaratke timur,terdapatbanyakselatdan teluk,   

menyebabkan wilayah Indonesiarentan terhadapperubahan 

iklim/cuaca.Keberadaan wilayah Indonesiasebagaimanatersebut,kondisi 

iklimnyaakandipengaruhiolehfenomenaElNino/LaNinabersumberdari 

wilayahtimurIndonesia (EkuatorPasifikTengah/Nino) danDipole Mode 

bersumberdariwilayahbaratIndonesia(SamuderaHindiabaratSumatera 

hinggatimurAfrika),  disamping   pengaruhfenomenaregional,seperti 

sirkulasi monsunAsia-Australia,Daerah PertemuanAnginAntarTropis 

atau  

InterTropicalConvergenceZone(ITCZ)yangmerupakandaerahpertumbuha

nawan,sertakondisi  suhupermukaanlautsekitarwilayahIndonesia. 
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Sumber:BMKG,2009 

 Gambar 4. Curah Hujan di Indonesia 

ElNinomerupakanfenomenaglobal dari sisteminteraksilautan 

atmosferyangditandai   memanasnyasuhupermukaanlaut   diEkuator 

PasifikTengah     atauanomalisuhupermukaanlautdidaerahtersebut positif 

(lebih panas dari  rata-ratanya). Sementara, sejauhmana 

pengaruhnyaElNinodiIndonesia,sangattergantungdengan kondisi perairan 

wilayah Indonesia.  FenomenaElNinoyangberpengaruh di wilayah 

Indonesiadengan diikutiberkurangnyacurahhujansecaradrastis, baru akan  

terjadi bila kondisi suhu perairan  Indonesia cukup  dingin. 

Namunbilakondisi suhuperairan Indonesiacukuphangattidak berpengaruh   

terhadap  kurangnya  curah  hujan  secara  signifikan   di 

Indonesia.Disampingitu,mengingatluasnya2wilayahIndonesia,tidak 

seluruh wilayah IndonesiadipengaruhiolehfenomenaElNino.Sedangkan 

LaNinamerupakan  kebalikandariElNino ditandaidengananomalisuhu 

permukaanlaut negatif (lebihdingindari ratratanya)diEkuatorPasifik 

Tengah.   FenomenaLaNinasecaraumummenyebabkancurahhujandi 

Indonesiameningkat   biladibarengi denganmenghangatnyasuhu 

permukaanlautdiperairanIndonesia.DemikianhalnyaElNino,dampak 

LaNinatidakberpengaruhkeseluruhwilayahIndonesia(BMKG,2013). 

2. Tambak Garam 

Lahantambakgaramyangmerupakanpenentudaripengaruhfaktor 

produksiprodukgaramrakyat.Secaraumumdikatakan,semakinluaslahan 
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(yang digarap/ ditanami),semakinbesarjumlah produksi yang dihasilkan 

olehlahan tersebut. Ukuranlahan tambakgaramdapatdinyatakan dengan 

hektar (ha)atauare (Rachman,2011). 

Kebutuhangaram konsumsikhusus rumahtangga di provinsi 

Gorontalodiperkirakansekitar33 

ributonpertahun,belumtermasukkebutuhangaramkonsumsi  untuk 

industrianeka pangan dan pengasinan ikan.Hal ini memberikan peluang 

yangcukup besarbagiusaha garam rakyatdiDesaSiduwongeuntuk 

meningkatkanproduksinyadalam rangkapemenuhankebutuhan garam 

konsumsidiProvinsiGorontalokhususnyaKabupatenPohuwato.   Luas 

arealtambakgaram saatinikuranglebih 82,3 Hayangdikelola oleh7 

kelompoktani. 

Produktivitas lahan garam tiap daerah tidak sama, hal ini sangat 

dipengaruh oleh kualitas tanah yang tersedia, kelembaban udara, 

kecepatan udara dan sistem teknologi yang digunakan. Sistem 

penggaraman rakyat sebagian besar menggunakan sistem kristalisasi 

total (Total Crystalization) sedangkan untuk pemenuhan industri 

menggunakan sistem kristalisasi bertingkat (fractional crystalization). 

3. Petani Garam Rakyat 

Menurut Rachman  (2011) banyaknya persoalan yang  dihadapi 

usahapetani  garam  rakyat  baikyang  berhubunganlangsungdengan 

produksidanpemasaran,  pemerintah, maupun yang  dihadapinyadalam 

kehidupansehari-hari,seperti: 
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a.  Pendapatanpetani garamhanyaditerimasetiapmusim panen, 

sedangkan pengeluaranharusdiadakan setiaphari,setiapminggu, 

ataukadang-kadangdalam waktuyangsangatmendesak sebelum 

panen,padatnya   penduduk  maka  lahan  yang  dimiliki,lahan disewa 

ataulahan digarap yang kemudian di bagi hasil dengan pemilik   

lahan,menjadisangatsempitsehinggahasilbersihtidak cukup untukhidup 

layaksepanjang tahun,pengeluaran yangbesar kadang-

kadangtidakdapatdiaturdan ditunggusampai panen tiba, 

misalnyakematiandanpestaperkawinan,dalamhal tersebutpetani 

garam seringmenjual produknya,misalnya padasaatmasihdalam 

proseskristalisasi partikel-partikel garam,penjualan tersebut 

mengakibatkanharga yangditerima jauhlebihrendah, ketergantungan 

petani garam terhadap tengkulaksehingga kemampuan tawar-

menawar(bargaining)rendahdalampenentuan hargahasilproduksinya, 

b. Impor garam  masih jauh lebih banyakdibandingkanproduksi lokal,  

hargagaramrakyatdiberbagaiwilayah   Indonesiarelatif rendahrata-

ratadijual Rp.325,-perkguntuk KW1dan Rp. 250,- per kguntukKW2(KKP 

2010)danpadasaatmusim panengaram rakyatmenurun 

drastishinggaRp.60,-perkg, dikarenakan 

membanjirnyaprodukgaramimporyangmempunyaihargayang  

lebihmurahdenganmutuyanglebihbaikdibandingkan dengan 

garambuatanprodusengaramnasional,merosotnyahargagaramdi 

tingkatpetanimenyebabkan petanimemilihmenimbunribuanton 

garamnyadi areapenggaraman,sambilmenungguperkembangan 
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hargayangadadi pasar,karenahargajual tidakmampumenutupi 

biayaproduksidandistribusi.EksistensiSKMenperindagNomor 

360/MPP/Kep/5/2004yangmengaturtentang kewajiban bagi 

industriuntuk membeli minimal  50% kebutuhannyadari  garam 

rakyatsebelummelakukanimporgaram,tidakberjalanefektif dan sering 

dilanggar,ketentuan dalam SKyangmelarangimporgaram 

padamasatertentuyakni1bulansebelum  panen,selamapanen 

dan2bulansetelahpanengaram rakyatjugatidakdiindahkanoleh 

“sindikasi”importirgaram,Sehinggapadasaatpanen raya garam 

rakyatberlangsung,masih terdapataktifitasbongkarmuatgaram impor,hal 

inidisebabkanmekanismepengawasandan penerapan 

sangsihukumyanglemah,kondisiinimembuatpetani garam 

semakinmarjinal, 

c. Minimnyainfrastrukturyangmenyebabkan salah satunya, 

ketidaklancaranpasokan airlautketambak-tambakgaram karena 

terjadinyapendangkalan padasaluran utama,teknologiindustri 

pergaramandi sentra-sentragaram rakyatbelummemadai,proses 

produksigaramsejaktahapsortasi bahanbakuhinggaproses 

pengemasanbelummencapaikualitasyangdiharapkan,umumnyagaram

yangdihasilkanpetanigarammasihberupagaramkrosok 

ataugaramkasaryangbelumlayakdikonsumsi. 

Petanigaramtidakmengetahuisecarapastispesifikasiteknis/ 

kelas/grademutugaramberdasarkan Standar Nasional Indonesia 

(SNI),setidaknyaada13(tiga   belas)kriteriastandarmutuyang 
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harusdipenuhiolehpetanigaram,diantaranyaadalah penampakan 

bersih,berwarnaputih,tidakberbau,tingkatkelembabanrendah, dan 

tidakterkontaminasidengan timbal/bahanlogamlainnya, 

kualitasgaramyangdihasilkan oleh petanigarammemiliki 

kandunganNaClberkisar92%sedangkanketentuan SNI kandunganNaCl-

nyatidakbolehlebihrendah dari 97%,sehingga pabrikgaramtidak  

bersediamembelisesuaidenganharga yang tercantum   dalam   ketentuan   

SK   Menperindag,   Nomor   : 360/MPP/KEP/5/2004, hal  ini  seringkali 

membuat petanigaram frustasi. 

Selaindariitupetanigaram dalamnegeri tidakbisamenaikkan posisi 

tawar,hargayangditerimapetanigaram,jauhlebihrendah dibandingkan   

hargaditingkatkonsumen,karenajalurperdagangandan distribusigaram 

khususnyagaramkonsumsikurangefisien,halini disebabkan 

terlalubanyakpelakupemasarangaramyangterlibatsehingga 

mengakibatkanpanjangnyasaluranprosespenyaluran produksampai 

ketangankonsumen akhirsepertiterlihatpadaGambar5.  
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Gambar 5. Rantai pasok Garam Nasional 

 

Petanigaram rakyat adalah  produsen  garam  yang skala kecil 

bukanindustri danhanyaberproduksimusimkemarausaja.Pabrikan 

berharap  agar  petani   garam  mau  meningkatkan  kualitas  garamnya 

sehinggasamadengankualitas garamimpor,sementarapetanigaramtidak 

mampumemenuhikualitaskarenatidakmenambahhargajual secara 

signifikanyangartinyahargagaramyangberlakudi tingkatpetanigaram 

tidakmemberiinsentifbagipetanigaramuntukmeningkatkankualitasnya. 

Disisilain,pemerintahkesulitanmenetapkankebijakanfloorprice(harga 

dasar)garamatau   hargaminimumpadamasing-masingdaerahsentra 

produksi garam,harga dasar tidakmemperhitungkanfaktorpersaingan, 

penetapan hargadasarbiasanyadilakukan oleh suatulembagaatau 

pemerintahuntukmenjagaagarhargatidakmerosotditingkatprodusen. 

Petani  garam dibedakan berdasarkan kepemilikan lahan garam 

yaitu pemilik,penyewadanpetanibagihasil.Pemilikadalahpetanigaram 

yangmemilikilahan garam sendiri.Penyewa adalah parapetani yang 

menyewalahangaramdalambudidayagaram,sedangkanbagihasiladalah 

petaniyangmenggaraplahan garam danmelakukanperjanjianbagihasil 

denganpemiliklahangaram. 
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B. Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian tentang dapat atau 

tidaknya suatu proyek bisnis dilaksanakan dengan berhasil (Jumingan, 

2009). Berbeda dengan studi kelayakan proyek yang merupakan 

penelitian layak atau tidaknya suatu proyek dibangun pada waktu tertentu, 

studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang 

tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga 

saat dioperasionalkan secara rutin untuk pencapaian keuntungan 

maksimal pada waktu yang tidak ditentukan, seperti rencana penelusuran 

produk baru. 

Studi kelayakan menilai keberhasilan usaha dalam satu 

keseluruhan aspek. Jumingan (2009) menyatakan bahwa Suatu usaha 

dapat dikatakan layak, apabila memenuhi kriteria manfaat investasi berikut 

: 

1. Mendatangkan manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri atau biasa 

disebut dengan manfaat finansial. 

2. Manfaat ekonomi nasional bagi negara di tempat usaha tersebut 

dilaksanakan. 

3. Manfaat sosial bagi masyarakat disekitar lingkungan usaha. 

 

C. Aspek Studi Kelayakan 

Umar (2007) menyatakan bahwa belum ada keseragaman 

mengenai aspek aspek yang harus dikaji dalam rangka studi kelayakan 
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usaha, tetapi pada dasarnya aspek-aspek tersebut berawal dari 3 (tiga) 

komponen dasar, yaitu : 

1. Pasar, meliputi pasar konsumen dan produsen. 

2. Internal perusahaan meliputi pemasaran, teknik dan teknologi, 

manajemen, sumber daya  manusia (SDM) dan keuangan. 

3. Lingkungan meliputi politik, ekonomi dan sosial, lingkungan industri, 

legal yuridis dan lingkungan hidup. 

 

E. Industri Pengolahan Pangan 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 

rancang bangun dan perekayasaan industri (Departemen Perindustrian, 

2008). 

(BPS, 2009) menyebutkan bahwa Industri pengolahan 

dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang 

perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen 

menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk 

pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti 

produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, 

pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum 

diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan 

digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus 

digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri 
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pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk 

baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan 

penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk 

tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari 

pihak lain atas dasar kontrak. 

Penggolongan Industri makanan menurut BPS (2009) mencakup 

pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan 

dan juga mencakup produk setengah jadi (misal, garam bumbu rendah 

sodium) yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi 

nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari 

kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan, 

dimana 

produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. 

Industri pengolahan makanan dan minuman masih merupakan 

andalan utama bagi perekonomian Indonesia, bila dilihat dari jumlahnya 

yang mendominasi dibandingkan perusahaan pengolahan lainnya. Pada 

tahun 2005, jumlah perusahaan yang mendasarkan usahanya pada 

makanan dan minuman meningkat tajam, yaitu dari 4.722 perusahaan 

menjadi 6.615 pada tahun 2008 (BPS, 2009). 

 

F. Aspek Finansial 

Segala sumber daya yang diperlukan dalam suatu usaha memiliki 

nilai, maka analisa terhadap aspek finansial sangat diperlukan. Analisa 

aspek finansial dimulai dari penentuan kebutuhan dana (dana investasi, 
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pra operasi dan modal kerja) dan sumbernya, proyeksi aliran kas (cash 

flow), pengujian kelayakan investasi usaha meliputi Net Present Value 

(NPV), Net Benefit-Cost ratio (B/C), Internal Rate of Return (IRR), Pay 

Back Periode (PBP) dan BreakEven Point (BEP), serta analisis nilai 

pengganti (switching value) untuk mengetahui kepekaan kelayakan usaha 

terhadap perubahan dalam biaya dan manfaat. 

a. Penentuan kebutuhan dana dan sumbernya. 

Kebutuhan dana total sangat dipengaruhi oleh rencana produksi 

dan penjualan yang ditetapkan perusahaan. Kasmir dan Jakfar (2006) 

menyatakan bahwa dana diklasifikasikan untuk keperluan aktiva tetap 

berwujud (tanah, bangunan, mesin dan peralatan), aktiva tetap tak 

berwujud (paten, lisensi dan biaya pendahuluan sebelum operasi), serta 

dana modal kerja untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. 

Dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana 

seperti modal sendiri, bersama ataupun pinjaman. Pemilihan sumber dana 

bertujuan untuk memilih sumber dana yang pada akhirnya dapat 

memberikan kombinasi biaya terendah. 

b. Proyeksi aliran kas (cash flow) 

Kas merupakan aktiva yang paling likuid dan merupakan salah satu 

unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Menurut Umar (2007) 

laba dalam pengertian akuntansi tidak sama artinya dengan kas masuk 

bersih, yang bagi investor justru penting untuk diketahui, karena dengan 

kas bersih perusahaan dapat melaksanakan kewajiban finansialnya. 
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Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk kedalam 

perusahaan dan jenis jenis biaya yang dikeluarkan. Ada tiga (3) bagian 

cash flow, yaitu aliran kas permulaan usaha berupa pengeluaran-

pengeluaran kas pada awal periode usaha. Aliran kas operasional, yaitu 

aliran kas selama operasi usaha dan aliran kas terminal yang diperoleh 

ketika usaha berakhir. 

c. Pengujian kelayakan investasi 

Kriteria kelayakan investasi digunakan untuk mengukur manfaat 

yang diperoleh dan biaya dikeluarkan dari suatu usaha. Pengukuran 

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan 

perhitungan berdiskonto dan tidak berdiskonto. Hal yang mendasari 

perbedaan tersebut adalah pada konsep nilai waktu uang (Time value of 

money). 

Konsep nilai waktu uang menyatakan bahwa nilai sekarang 

(present value) lebih baik daripada nilai yang sama pada masa mendatang 

(future value). Hal itu disebabkan dua hal, yaitu timepreference dan 

produktifitas efisiensi modal yang berlaku baik secara perorangan ataupun 

masyarakat secara keseluruhan (Kadariah, 2001). 

Perhitungan tidak berdiskonto memiliki kelemahan dibandingkan 

perhitungan berdiskonto. Perhitungan tidak berdiskonto belum 

mempertimbangkan secara lengkap mengenai lamanya arus manfaat 

yang diterima (Gittinger, 1986). 

1. NPV (Net PresentValue) 

NPV merupakan selisih antara Present Value dari investasi dan nilai 
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sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih (arus kas operasional 

maupun arus kas terminal) di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai 

sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang relevan. Analisa NPV dapat 

diketahui dengan rumus : 

NPV =  
(𝐵𝑡−𝐶𝑡)

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 > 0 

Dimana :  

B = pendapatan (benefit)   i = discount rate  

C = pembiayaan (cost)    t = tahun operasi   

2. B/C Ratio  

B/C Ratio adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi 

penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang 

positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif, dinyatakan dengan 

rumus: 

 

3. BEP (Break EvenPoint) 

Break Even Point (BEP) merupakan sebuah pengukuran untuk 

mengetahui berapa volume/kapasitas produksi minimum agar investasi 

itu tidak menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan/laba, diformulasikan dengan rumus: 

4. PP (PaybackPeriod) 
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PP yaitu untuk mengetahui lamanya pengembalian investasi dari benefit 

(pendapatan) yang diterima, dihitung dengan rumus  : 

PP = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡
 

5. AnalisisSensitivitas 

 Analisa sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi 

dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam 

dasar perhitungan biaya atau benefit. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

menurut (Pudjosumarto, 1988:71). Jadi, dengan analisa sensitivitas tersebut 

bisa diketahui apa yang akan terjadi (layak/tidak layak) usaha garam tersebut 

jika terjadi perubahan dalam dasar biaya dan benefit. Dikarenakan pada 

umumnya suatu usaha itu sangat sensitif/peka terhadap perubahan akibat dari 

beberapa hal diantaranya: harga jual, produksi garam, biaya-biaya produksi dan 

dana bantuan pemerintah berupa bantuan langsung masyarakat(BLM). 

 

G. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) 

yang selanjutnya akan disebut Sistem Informasi Geografis (SIG) 

merupakan system informasi berbasis komputer yang digunakan untuk 

mengelola (input, manajemen, proses dan output) data spasial atau data 

yang bereferensi geografis, setiap data yang merujuk lokasi di 

permukaanbumi dapat disebut data spasial bereferensi geografis seperti 

data jaringan jalan suatu kota, data distribusi pengambilan sampel (ESRI, 

1999). 

Data SIG dapat dibagi menjadi dua macam yaitu data grafis dan data 

atribut/tabular. Data grafis adalah data yang menggambarkan bentuk atau 
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kenampakan obyek di permukaan bumi sedangkan data atribut adalah 

data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis tersebut (Nuarsa, 

2005). 

Karakteristis SIG merupakan suatu sistem hasil pengembangan 

perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga 

fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer yang 

melibatkan ahli geografi, informatika dan komputer, serta aplikasi terkait. 

Masalah dalam pengembangan meliputi : cakupan, kualitas dan standart 

data, struktur, model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan 

etika, pendidikan, expert system dan decision support system serta 

penerapannya. Perbedaanya dengan sistem infomasi lainnya : data 

dikaitkan dengan letak geografis, dan terdiri dari data tekstual maupun 

grafik (Prahasta, 2003). 

Menurut Dulbahri (2001) data SIG dan pengolahannya berdasarkan 

sumber masukan data dapat dibedakan atas : 

1. Data indera hasil klasifikasi dan interpretasi (bentuk digital dan berbasis 

raster, cakupan luas, waktu pengumpulan relative singkat, bisa 

multiband, multisensor,multiresolusi dan multitemporal). 

2. Peta (bentuk non-digital dan berbasis vector). 

3. Data survey dan statistik dengan tahapan pengolahan pemasukan dan 

pembetulan data,penyimpanan pengorganisasian data, pemrosesan 

dan penyajian data, transformasi data dan interaksi dengan pengguna 

(input query)
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III. METODOLOGI  PENELITIAN 
 

A. Wilayah Penelitian 

Wilayahpenelitian adalah Desa Sidowango Kecamatan 

Randangan Kabupaten Pohuwato. Adapun peta administrasi Desa 

Siduwonge dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta Administrasi, Desa Siduwonge, Kecamatan 
Randangan Kabupaten Pohuwato 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan terbagi dua yaitu data  primer dimana 

akan dilakukan wawancara kepada masyarakat dan ground truth untuk  

data pemetaan kawasan tambak garam. Selanjutnya data sekunder 

berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Penanaman Modal. 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan permasalah yang telah dikemukakan, maka didalam 

penelitian ini digunakan beberapa batasan yaitu : 

 Pengumpulan data dan pemetaan eksistensi serta potensi 

lahan untuk garam rakyat. 

 Analisis laboratorium terhadap kualitas hasil produksi garam 

rakyat. 

 Di dalam membahas produktivitas garam, digunakan 

distribusi, luas dan produktivitas dari garam rakyat. 

 Analisis proyeksi potensi pengembangan kerjasama 

investasi usaha garam rakyat di Kabupaten Pohuwato. 

 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Finansial Pengembangan Usaha Garam Rakyat. 

Analisis finansial untuk merekomendasikan kelayakan suatu usaha, 

ditinjau dari segi finansial untuk memberi manfaat jika dikembangkan. 

Kriteria yang digunakan meliputi NPV, Net B/C dan IRR. 

 Net Present value (NPV) 

Metode NPV merupakan metode yang memperhatikan nilai dari 

uang. NPV dapat dihitung dari selisih nilai proyek pada awal tahun 

dikurangi dengan tingkat bunga diskon. Secara matematik sumur 

menghitung NPV (Shang, 1990). 
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dimana : 

 

t   = 1,2,.... 
i  = interest rate (discont rate) 
(1+i) = the discount fact 
 

Kriteria yang digunakan adalah : 

NPV  >  0; berarti usaha layak/menguntungkan 

NPV =  0 ; berarti usaha mengembalikan sebesar biaya yang 

dilakeluarkan 

NPV <  0 ; berarti usaha tidak layak/rugi 

 

 Net Benevit Cost Rasio (NBC Ratio) 

NBC rasio adalah cara evaluasi usaha dengan 

membandingkan nilai sekarang seluruh hasil yang diperoleh 

suatu usaha dengan nilai seluruh biaya usaha. 

 

Dimana : 

B/C  = Benefit/Cost 

PV = Present Value 

Kriteria yang digunakan adalah : 

Net B/C  > 1, berarti usaha layak/ menguntungkan 

Net B/C  = 1, berarti usaha pulang pokok 

Net B/C  < 1, berarti usaha tidak layak/rugi 

 

 Pay Back Period (PBP) 
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Payback Period adalah analisis waktu pengembalian modal. 

Dinyatakan dengan rumus : 

    I 
PBP =  
                B 

 

 Dimana :  I = Investasi 
  B = Benefit (Tajarin, 2003) 
 

2. Analisis  Spasial 

Bahan yang digunakan adalah Peta RBI skala 1 : 25.000, 

Google Earth, Citra SRTM, Software ArcGis, GPS. 

 

 

 

Gambar 7. Tahapan analisis spasial 

 

Analisis citra dilakukan secara visual dimana sebelum dilakukan analisis 

visual, maka dilakukan berbagai tahapan pengolahan citra secara umum. 

 Georefensi dan Georegistrasi 

Citra yang digunakan pada level tertentu sudah dilakukan 

koreksi geometris (georeferensi). Namun perlu dilakukan 
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georegistrasi terhapda peta dasar, sehingga posisi pada citra 

dan pada peta dasar menjadi tepat. 

 Penajaman Citra 

Peningkatan luaitas citra bertujuan untuk memudahkan 

interpretasi objek, dengan cara meretang kontras warna citra. 

 

 

 Interpretasi  

Interpretasi lahan garam dilakukan secara visual dengan 

menggunakan unsur interpretasi citra untuk mengenali objek 

yeng terdiri dari Rona dan Warna, Bentuk dan Ukuran , Pola, 

Bayangan, situs, Tekstur dan Asosiasi. 

Proses interpretasi dilakukan secara langsung, dengan 

melakukan deleniasi batas suatu objek pada layar monitor 

(onscreen digitazion). Delineasi dilakukan untuk membatasi 

tambak garam dan lahan lainnya. Delineasi objek dilakukan 

sealin dengan unsur interpretasi maka ditambah dengan kunci 

interpretasi yang dibangun berdasarkan pengalamn survei 

lapangan. 

Intgrasi hasil klasifikasi multispektral dan interpretasi visual 

dilakukan dengan perangkat lunak SIG berbasis raster. 

 Suvei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan penentuan titik sampel dimana 

dengan metode purosive sampling. Persebaran titik sampel 
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dilakukan berdasarkan kondisi : (1) kenampakan yang sudah 

diyakini sebagai lahan garam, (2) kenampakan yang masih 

diragukan sebagai lahan garam, dan (3) kenampakan yang 

diyakini bukan lahan garam. 

 Reinterpretasi 

Setelah dilakukan survei lapangan, dilakukan reinterpretasi 

dan re-delineasi terhadap interpretasi yang salah. Proses ini 

untuk memperbaiki hasil yang sebelumnya diperoleh masih 

meragukan. 

 Overlay 

Tumpangsusun (overlay) antara Peta lahan agaram dengan 

peta Kontur dan Ketinggian tempat untuk menghasilkan Peta 

Potensi Lahan Garam. Pemanfaatan teknik Sistem Informasi 

Geografis (SIG) untuk pemetaan sudah memasuki tahap 

operasional, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi 

yang mudah dan jelas untuk mengetahui sesuatu objek secara 

instan. 
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IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge 

1. Lembaga Usaha Garam Rakyat 

Kelembagaan pada usaha garam rakyat di Desa Siduwonge 

Kecamatan Randangan terdiri atas Kelompok usaha garam rakyat dan 

kopersai usaha garam. 

a. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)   

Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) merupakan kelompok 

yang sudah terbentuk dan telah dikukuhkan oleh Camat Randangan dan 

sudah diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
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Pohuwato sebagai kelompok penerima bantuan pada Program 

Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2016. Kelompok 

Usaha Garam Rakyatterdiri dari 7 (tujuh) kelompok, dimana seluruh 

anggota dari kelompok tersebut merupakan penduduk yang bermukim di 

Desa Siduwonge. Adapun kelompok usaha tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1 . 

Tabel 1. Kelompok Usaha Garam Rakyat  

No Nama Kelompok 
Jumlah 
Anggota 

Jumlah Tenaga Kerja 

Laki-laki Perempuan 

1 Surya Mootilango 21 16 5 

2 Karya Baru 10 7 3 

3 Bintang poliyama 9 7 2 

4 Fajar Anugerah 7 4 3 

5 Pelangi 8 5 3 

6 Mootinelo 10 6 4 

7 Beringin 10 7 3 
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 

 

b. Koperasi Usaha Garam  

Koperasi Usaha Garam merupakan lembaga yang bergerak pada 

usaha jual beli garam dan peminjaman dana pada setiap kelompok usaha 

garam rakyat yang berada di lokasi usaha tambak garam di Desa 

Siduwonge, akan tetapi koperasi tersebut mengalami keterbatasan modal 

dan sarana prasarana pendukung sehingga mengakibatkan kemacetan. 

 

2. Produksi Garam 

Total kebutuhan/konsumsi garam nasional, baik untuk konsumsi 

rumah tangga maupun industri, terus meningkat selama 6 tahun terkahir. 

Pada tahun 2010, total kebutuhan garam mencapai 3,0 juta ton, lalu 
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meningkat rata-rata 4,3% per tahun menjadi 3,75 juta ton di tahun 2015. 

Peningkatan kebutuhan tersebut terutama disumbang oleh peningkatan 

kebutuhan garam industri yang signifikan, yakni naik rata-rata 6,8% per 

tahun selama 2010-2015, sedangkan kebutuhan garam konsumsi hanya 

naik 0,4% per tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan  Tahun 2015 penggunaan garam konsumsi didominasi oleh 

sektor Rumah Tangga. Namun demikian, kebutuhan garam konsumsi 

untuk industri pengasinan naik cukup tajam 13,7% per tahun selama 

2010-2015, sehingga kontribusinya mencapai lebih dari 50% dari 

kebutuhan garam konsumsi Nasional tahun 2015.  

Tahun 2015 produksi garam Nasional mencapai 2,84 juta ton, yang 

terdiri dari 2,5 juta ton garam rakyat, yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan garam konsumsi, dan sisanya berupa garam industri. Produksi 

garam Nasional hingga saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan 

garam dalam negeri dari segi konsumsi saja, sementara untuk kebutuhan 

garam industri dipenuhi dari impor (Efendy, et al., 2016).  

Kebutuhan garam Nasional merupakan total keseluruhan dari 

kebutuhan garam konsumsi dan kebutuhan garam industri di Indonesia. 

Total kebutuhan Garam Nasional pada tahun 2015 adalah sebesar 

3.750.284 ton yang dipenuhi dari produksi sebesar 2,8 juta ton dan sisa 

kebutuhan dipenuhi oleh impor.  

Kebutuhan konsumsi garam khusus rumah tangga di Provinsi 

Gorontalodiperkirakan sekitar 33 ribu ton per tahun, belum termasuk 

kebutuhan garam konsumsi untuk industri aneka pangan dan pengasinan 
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ikan. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi usaha garam 

rakyat di Desa Siduwonge untuk meningkatkan produksinya dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan garam konsumsi di Provinsi Gorontalo khususnya 

Kabupaten Pohuwato.  Berdasarkan data dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pohuwato, luas areal tambak garam saat ini kurang lebih 83,80 

Ha yang dikelola oleh 7 kelompok tani. Perkembangan produksi usaha 

garam rakyat di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan selama 5 (Lima) 

tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Produksi Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge Kecamatan 

Randangan 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato Tahun2017 

 

Tabel 2 menunjukkan produksi garam rakyat di Desa Siduwonge 

Kecamatan Randangan dari tahun ke tahun masih sangat fluktuatif, hal ini 

menunjukkan bahwa usaha garam rakyat tersebut belum dikelola secara 

optimal.Selain itu factor lingkungan juga sangat mempengaruhi produksi 

garam di Desa Siduwonge seperti intensitas cahaya matahari, jumlah 

tenaga kerja, ketinggian pasang surut air laut dan teknologi yang 

digunakan dalam proses produksi. 

Proses produksi garam memang sangat bergantung pada faktor 

cuaca. Garam diproduksi dengan cara menguapkan air laut yang dipompa 

di lahan pegaraman. Kondisi cuaca menjadi salah satu penentu 

No Tahun Produksi (Ton) 

1 2012 206.4 

2 2013 4.7 

3 2014 965 

4 2015 946.49 

5 2016 346.7 



Kelayakan Investasi Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge  39 

 

keberhasilan target produksi garam. Evaporasi air garam dapat tercapai 

jika didukung oleh radiasi surya serta bantuan rekayasa iklim mikro pada 

areal penggaraman, khususnya angin, curah hujan, suhu, dan 

kelembaban, serta durasi penyinaran matahari (Kumala, 2012). Intensitas 

curah hujan dan pola hujan distribusinya dalam setahun rata-rata 

merupakan indikator yang berkaitan erat dengan panjang kemarau yang 

semuanya mempunyai daya penguapan air laut (Purbani, 2013).  

3. Kualitas Garam 

Berdasarkan hasil uji mutu garam pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Makassar 

pada tanggal 23 Februari 2017yang dilakukan oleh  Dinas Perindustrian 

Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalomaka diperoleh hasil mutu garam 

rakyat dengan Sertifikat Hasil Uji Nomor: 1.0883/LU-BBIH/II/2017 yang 

disajikan pada Tabel 3.  

Parameter Satuan Hasil 
Syarat 
Mutu 

Metode Uji 
Teknik 
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Tabel 3.Hasil Uji Laboratorium Garam Rakyat 

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 

  Tabel 3 menunjukkan mutu garam rakyat untuk beberapa 

parameter yaitu kadar air diperoleh hasil 4,22 %, Kadar NaCl sebesar 

94,24 %, Bagian yang tidak larut dalam air sebesar 0,10 %, Iodium 

sebesar 1,3274 mg/kg, Kadmium sebesar 0,4177 mg/kg, Timbal sebesar 

9,8643 mg/kg, Raksa < 0,01 mg/kg dan Arsen < 0,01 mg/kg. Berdasarkan 

hasil uji laboratorium untuk beberapa parameter maka garam yang berasal 

dari kelompok usaha garam rakyat layak untuk menjadi garam konsumsi 

karena hasil yang diperoleh telah memenuhi syarat mutu yang telah 

ditetapkan menurut Standar Nasional Indonesia. Parameter yang belum 

memenuhi syarat mutu hanyalah kadar Iodium yang masih berada di 

bawah standar yang telah ditetapkan. Tetapi secara garis besar garam 

yang berasal dari kelompok usaha garam rakyat yang ada di Desa 

Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato jika dilihat dari 

Kadar Air (H₂O) % 4,22 Maks. 7 
SNI 3556 

2010 

Kadar Natrium Klorida 
(NaCl) % 94,24 Min. 94 

SNI 3556 
2010 

Bagian yang tidak Larut 
dalam Air 

% 0,10 
Maks. 

0,3 
SNI 3556 

2010 

Iodium dihitung sebagai 

Kalium Iodat (KIO₂) 
mg/kg 1,3274 Min. 30 

SNI 3556 
2010 

Kadmium (Cd) mg/kg 0,4177 
Maks. 

0,5 
SNI 3556 

2010 

Timbal (Pb) mg/kg 9,8643 
Maks. 

10 
SNI 3556 

2010 

Raksa (Hg) mg/kg < 0,01 Min. 0,1 
SNI 3556 

2010 

Arsen (Ar) mg/kg < 0,01 Min. 0,1 
SNI 3556 

2010 
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standar mutu garam konsumsi  termasuk usaha yang layak untuk 

dikembangkan oleh pihak investor.  

  Berdasarkan Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014 yang 

dimaksud dengan garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk 

konsumsi masyarakat atau dapat diolah menjadi garam rumah tangga dan 

garam diet. Garam rumah tangga adalah garam konsumsi beryodium 

dengan kandungan NaCl minimal 94% atas dasar basis kering (adbk) 

dengan kandungan air maksimum 7%, bagian yang tidak larut dalam air 

maksimum 0,5 mg/Kg (adbk), Kadmiun (Cd) maksimum 0,5 mg/Kg, Timbal 

(Pb) maksimum 10,0 mg/ Kg, Raksa (Hg) maksimum 0,1 mg/kg dan 

cemaran Arsen (As) maksimum 0,1 mg/Kg serta Kalium Ioidida (KIO3) 

minimal 30 mg/kg yang berbentuk padat dan dapat dikonsumsi langsung 

oleh masyarakat. 

 

B. Aspek Non Finansial Kelayakan Usaha Garam 

1. Aspek Pasar 

Pasar merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

rencana pengembangan usaha. Penilaian aspek pasar bertujuan untuk 

mengetahui peluang permintaan konsumen terhadap produk yang akan 

dikembangkan untuk pencapaian pendapatan yang diharapkan. Dengan 

adanya perkiraan permintaan, perusahaan dapat memproduksi produk 

sesuai dengan permintaan sehingga dapat dilakukan penghematan 

sumber daya ketika permintaan pasar berkurang dan pemaksimalan 

pendapatan ketika permintaan pasar tinggi.  
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Aspek pasar pada dasarnya berarti memperhitungkan luas pasar 

konsumen ataupun produsen. Estimasi kebutuhan garam Provinsi 

Gorontalo yakni 33000 ton/tahun. Melihat dari kebutuhan garam provinsi 

berarti pangsa pasar garam beryodium di daerah gorontalo sangat 

menjanjikan. Namun produksi garam di provinsi Gorontalo sendiri dalam 

hal ini pohuwato sebagai pengasil garam, belum mampu memenuhi 

kebutuhan. 

Apabila potensi lahan garam yang ada dapat dimaksimalkan 

diperkirakan produksi garam akan mencapai 2.593.440 ton/tahun. 

Kebutuhan provinsi akan tercukupi yakni 1,2 % dari total garam yang 

terprediksi akan tercapai.  Peluang untuk berkontribusi dalam pemenuhan 

garam nasional  masih terbuka luas. Karena seperti kita ketahui bahwa 

saat ini kebutuhan garam nasional berdasarkan data dari Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2016 bahwa kebutuhan garam 

nasional sekitar 4.019.000 ton yakni garam industri sebesar 2.054.000 ton 

dan garam konsumsi 1.965.000 ton sehingga pangsa pasar masih sangat 

besar. 

Seiring dengan perkembangan perkembangan kota dan tingkat 

pendidikan konsumen di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya juga 

berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran konsumen untuk memiliki 

pola hidup sehat, termasuk dengan menjaga asupan yodium ke dalam 

tubuh. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan tahun 1999, 

kebutuhan mendasar garam beryodium dari setiap orang adalah 6 gram 

atau setara dengan satu sendok teh. Saat ini jumlah penduduk Provinsi 
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Gorontalo berjumlah 1.080.287 jiwa. Apabila dikonversi untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar tersebut  maka garam yodium yang harus tersedia  

adalah 2333,419 ton/tahun. 

 

 

 

2. Aspek Teknis 

Aspek teknis dan operasi merupakan tahap yang perlu 

diperhitungkan setelah aspek pasar dianggap layak. Dalam kegiatan 

teknis dan operasi masukan (input) akan diproses utuk menghasilkan 

keluaran (output) yang bermanfaat. Tujuan dari pengkajian aspek adalah 

meyakini apakah secara teknis pengembangan perusahaan dapat 

dilaksanakan layak atau tidak. 

- Lokasi pabrik 

Lokasi pabrik sebaiknya dekat dengan sumber bahan baku ataupun 

target pasar, karena distribusi bahan baku dari pihak pemasok dapat 

dilakukan dengan cepat, perusahaan juga dapat dengan mudah 

melakukan pengiriman produk ke sasaran pasar atapun ke daerah 

sekitranya. Dari sisi sarana transportasi harus mudah di jangkau, dapat 

dilalui oleh kendaraan besar seperti truk sehingga memudahkan proses 

lintas barang. Lokasi pabrik harus terletak pada kawasan yang telah 

memiliki fasilitas listrik, air dan jaringan telpon. Selain itu juga pabrik harus 

membuat saluran pembuangan air dan resapan sendiri, karena air limbah 

atapun buangan lainnya harus sesuai dengan peraturan pemerintah.   
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- Pemilihan teknologi 

Penerapan teknologi geoisolator proses pengolahan lebih cepat 

dari metode tradisional dan garam yang dihasilkan lebih bersih. Beberapa 

lahan di Desa Siduwonge juga masih di kelola secara tradisional namun 

hasil yang didapatkan  kurang bersih seperti yang dihasilkan oleh  tambak 

yang menggunakan  terpal geoisolator. 

3. Aspek Sosial Lingkungan 

Pendirian usaha hendaknya tidak hanya unutk mencapai 

keuntungan secara ekonomi tetapi juga harus memiliki tujuan sosial. 

Dengan beroperasi industri di Desa Siduwonge diharapkan mampu 

membantu meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar. Selayaknya 

industri dapat menetapkan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal 

sebanyak 50 % dari total kebutuhan tenaga kerja. 

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diisyarakatkan 

dalam undang-undang sebagai wujud tanggungjawab perusahaan untuk 

menjaga kelestarian lingkungan. Langkah awal yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memenuhi persyaratan itu adalah dengan membuat 

saluran resapan yang berbeda unutk limbah yang berasal dari ruang 

produksi ataupun non produksi. Meskipun jenis dan jumlah limbah yang 

dihasilkan tergolong dalm limbah tidak berbahaya, perusahaan harus tetap 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 

dengan mendirikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini wajib 

dilakukan agar limbah yang akan dibuang telah terkendalikan baku 

mutunya sehingga tidak mencemari lingkungan. 
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C. Aspek Finansial Kalayakan Usaha 

 Analisis aspek finansial kelayakan usaha digunakan untuk 

menganalisis kelayakan suatu proyek usaha dari segi keuangan. 

Kelayakan tersebut dapat dilihat dari kriteria penilaian kelayakan investasi 

yang meliputi NPV, R/C Ratio, PP dan BEP. Untuk dapat menguji kriteria 

itu usaha garam rakyat perlu mengetahui arus kas untuk mengetahui 

besarnya biaya dan manfaat yang akan diterima selama batasan umur 

usaha. Arus kas dapat diketahui setelah perincian kebutuhan biaya dan 

rencana pendanaan telah ditetapkan  

1. Penetapan Asumsi 

 Usaha Garam Rakyat menetapkan asumsi sebagai dasar 

perhitungan biaya dalam analisa finansial berikut :  

a. Batasan umur usaha yang ditetapkan adalah 10 tahun, atau 

didasarkan pada usia bangunan, yang merupakan biaya investasi 

terbesar  

b. Biaya-biaya operasional yang dikeluarkan akan ditetapkan sesuai 

dengan informasi yang diperoleh dari petani usaha garam, dinas 

perikanan Pohuato, dan perkiraan kondisi ketika usaha berjalan. 

c. Biaya investasi awal adalah biaya yang diperlukan untuk membeli 

peralatan, perlengkapan, asset tetap dan biaya lain yang 

dikeluarkan selama proses pra operasi untuk mendukung 

dilaksanakannya proses produksi.  
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d. Biaya operasional merupakan keseluruhan biaya tetap dan 

variabel yang merupakan modal kerja untuk melakukan poses 

produksi.  

e. Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan 

modal kerja adalah :  

1) Kebutuhan tenaga kerja sebanyak 7 orang  

2) Biaya gaji tenaga kerja tahun pertama dengan Rincian biaya 

gaji terdapat pada Lampiran 6.  

3) Penyusutan gedung, fasilitas dan peralatan dihitung dengan 

metode garis lurus berdasarkan nilai ekonomis sesuai golongan 

harta.   

4) Biaya pemeliharaan per tahun ditetapkan 10% dari nilai alat.  

6) Biaya promosi dan pemasaran ditetapkan sebesar Rp. 

100.000.000 per tahun.  

f. Total kebutuhan modal merupakan keseluruhan biaya yang diperlukan 

untuk tahun pertama melakukan proses produksi, yaitu biaya pembelian 

aset, biaya pra operasional, dan modal kerja tahun pertama. Rincian 

rencana pendanaan terdapat pada Tabel 4 dan Tabel 5. 

Tabel 4. Rincian Kebutuhan Modal Garam Grosok 

No Deskripsi Jumlah (Rp) 

A Aset Tetap   

1 Lahan  Rp     60,680,000  

2 Bangunan  Rp     200,000,000  

3 Peralatan  Rp       54,250,000  

4 Kendaraan  Rp     250,000,000  

  Sub Total (A)  Rp 564,930,000 

      

B Modal Kerja   



Kelayakan Investasi Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge  47 

 

1 Biaya Tetap  Rp     708,705,000  

2 Biaya Variabel  Rp    90,000,000  

  Sub Total (B)  Rp     798,705,000 

      

  Total (A+B)  Rp  1,363,635,000 

 

Tabel 5. Rincian Kebutuhan Modal Garam Konsumsi/Beryudium 

No Deskripsi Jumlah (Rp) 

A Aset Tetap   

1 Lahan  Rp     10,000,000  

2 Bangunan  Rp     780,000,000  

3 Peralatan  Rp     279,600,000  

4 Fasilitas Rp        81,300,000 

5 Kendaraan  Rp     500,000,000  

  Sub Total (A)  Rp  1,198,300,000  

      

B Biaya Pra Operasional (B) Rp      115,500,000 

   

C Modal Kerja   

1 Biaya Tetap  Rp    337,812,500  

2 Biaya Variabel  Rp     242,000,000  

  Sub Total (B)  Rp     579,812,500  

      

  Total (A+B+C)  Rp  2,346,212,500  

 

 

g. Discount rate ditetapkan 12,3% berdasarkan bunga bank yang berlaku.  

h. Besarnya pajak yang ditanggung perusahaan sesuai dengan ketentuan 

UU No 36 tahun 2008 tentang tarif umum pajak penghasilan untuk wajib 

pajak dalam negeri dan usaha tetap, yaitu :  

1) Penghasilan ≤ Rp.50.000.000 tarif pajak 5%  

2) Penghasilan Rp. 50.000.000 – Rp.250.000.000 tarif pajak 15%  

3)  Penghasilan ≥ Rp. 250.000.000 000 – Rp.500.000.000 tarif pajak 

25%  

4) Penghasilan ≥ Rp. 500.000.000 tarif pajak 30% 
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2. Pengujian Kelayakan Investasi 

Berdasarkan data yang didapatkan dari perkiraan arus kas, dapat 

ditentukan nilai kelayakan investasi meliputi NPV, Net B/C, PBP dan 

BEP.Secara umum berdasarkan analisa kelayakan investasi yang telah 

dilakukan  menunjukkan bahwa usaha produksi garam rakyat yang ada di 

Desa SiduwongeKecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato layak 

untuk dilaksanakan. Adapun Hasil Kelayakan Investasi garam grosok dan 

garam konsumsi sebagai berikut : 

a. Kelayakan Investasi Garam dalam Bentuk Garam Grosok 

Adapun Hasil kelayakan investasi dari usaha garam rakyat yang ada 

di Desa siduwonge dalam bentuk garam grosok dapat dilihat pada Tabel 

6.  

 

 

 

Tabel 6. Hasil Kelayakan Investasi 

Kriteria Kelayakan 
Investasi Jumlah 

NPV  Rp         1,358,417,979  

Net B/C Ratio 1.58 

PBP 1.71 

 

a. Net Present value (NPV) 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai NPV dari usaha garam rakyat ini 

sebesarRp.1.358.417.979,-. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPV>0; 

berarti usaha garam rakyat yang ada di Desa Siduwonge 
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layak/menguntungkan untuk dijalankan. Usaha garam yang akan 

dijalankan akan memberikan manfaat sebesar Rp.1.358.417.979,-. Hasil 

perhitungan NPV dapat dilihat pada Lampiran 3.  

b. Net Benevit Cost Rasio (NBC Ratio) 

Net Benevit Cost Rasioadalah cara evaluasi usaha dengan 

membandingkan nilai sekarang seluruh hasil yang diperoleh suatu usaha 

dengan nilai seluruh biaya usaha.Nilai Hasil perhitungan NBC Ratio yang 

diperoleh adalah sebesar 1.58 berarti NB/C > 1. Hal iniberarti setiap Rp. 1 

biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan manfaat bersih sebesar Rp. 

1.58. Hal ini menunjukkan bahwa usaha garam rakyat yang ada di Desa 

Siduwonge layak/menguntungkan untuk dilaksanakan dimananilai 

keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 

c. Pay Back Period 

PBP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup 

kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran 

kas.Berdasarkan hasil perhitungan, nilai PBP yang diperoleh sebesar 1.7. 

Hal ini menunjukkan bahwa  usaha yang akan dijalankan mampu 

mengembalikan nilai investasi sebelum umur usaha berakhir yaitu dalam 

waktu 1 Tahun 7 Bulan.  

b. Kelayakan Investasi Garam dalam Bentuk Garam 
Konsumsi/Beryudium 
 

Adapun Hasil kelayakan investasi dari usaha garam rakyat yang ada 

di Desa siduwonge dalam bentuk garam konsumsi/beryudium dapat 

dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8 . Hasil Kelayakan Investasi Garam Konsumsi 
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Kriteria Kelayakan 
Investasi 

Jumlah 

NPV  Rp        404,082,173  

Net B/C Ratio 1.15 

PBP 6.8 

 

d. Net Present value (NPV) 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai NPV dari usaha garam rakyat ini 

sebesarRp. 404,082.173,-. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPV > 0; 

berarti usaha garam rakyat yang ada di Desa Siduwonge 

layak/menguntungkan untuk dijalankan. Usaha garam yang akan 

dijalankan akan memberikan manfaat sebesar Rp. 404,082.173,-.  Hasil 

perhitungan NPV dapat dilihat pada Lampiran 7.  

e. Net Benevit Cost Rasio (NBC Ratio) 

Net Benevit Cost Rasioadalah cara evaluasi usaha dengan 

membandingkan nilai sekarang seluruh hasil yang diperoleh suatu usaha 

dengan nilai seluruh biaya usaha.Nilai Hasil perhitungan NBC Ratio yang 

diperoleh adalah sebesar 1.15 berarti NB/C > 1 . Hal iniberarti setiap Rp. 1 

biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan manfaat bersih sebesar Rp. 

1.15. Hal ini menunjukkan bahwa usaha garam rakyat yang ada di Desa 

Siduwonge layak/menguntungkan untuk dilaksanakan dimana nilai 

keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 

f. Pay Back Period 

PBP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup 

kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. 

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai PBP yang diperoleh sebesar 6.8. Hal 
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ini menunjukkan bahwa  usaha yang akan dijalankan mampu 

mengembalikan nilai investasi sebelum umur usaha berakhir yaitu dalam 

waktu 6 Tahun 8 Bulan.  

 

D. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Tambak Garam 

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan garam di Desa Siduwonge 

(gambar 1) didapatkan bahwa kawasan yang sangat sesuai seluas 1,109 

Ha yakni sekitar 37 % sedangkan kurang sekitar 56 % atau seluas 1,652 

Ha dan tidak sesuai sekitar  6,21 % atau seluas 183 Ha. Penentuan 

kesesuaian lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai dasar 

pertimbangan lahan yang sangat sesuai dan tidak sesuai, adapun faktor 

tersebut adalah ketinggian permukaan tanah, salinitas, jarak pantai, jenis 

tanah, dasar tambak, dan curah hujan.     

 

 

 
Tabel 9.  Hasil analisis kesesuaian lahan garam di Desa Siduwonge 

Sumber : Hasil Analisis Peta, 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

No Klasifikasi kesesuaian 
tambak garam 

Luas (m2) Luas (Ha) % 

1 Sangat sesuai 11.118.666 1.109 37,67 
2 Kurang sesuai 16.516.275 1.652 56,11 
3 Tidak Sesuai 1.831.190 183 6,21 

   2.944 100 



Kelayakan Investasi Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge  52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Peta Kesesuaian Lahan Tambak Garam di Desa Siduwonge 

 

Walaupun lahan yang sangat sesuai cukup luas berdasarkan hasil 

analisis kesesuaian lahan, namun setelah dilakukan overlay kawasan 

Cagar Alam Tanjung Panjang di Desa Siduwonge (gambar 2) didapatkan 

existing lahan garam yang tersisa sekitar 144,08 Ha. Pada lahan tersebut 

terdapat lahan yang sangat sesuai sekitar 89 Ha dan lahan yang kurang 

sesuai sekitar 55 Ha.   
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Gambar 9. Peta Kesesuaian Lahan Tambak Garam di Desa 

Siduwonge 

Berdasarkan hasil interpretasi citra dan analisis peta pada kawasan 

exsisting didapatkan tiga klasifikasi lahan yakni areal tambak ekisting yang 

berproduksi seluas 79 Ha, areal tambak eksisting tidak berproduksi 17 Ha 

dan areal potensial 48,08 Ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelayakan Investasi Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge  54 

 

 

 

Gambar 10. Peta Eksistensi Lahan Garam 

 

Tabel 10. Klasifikasi 

Lahan Garam di Desa 

Siduwonge 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Interpretasi Citra dan Analisis Peta, 2017 
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Lampiran 1. Hasil Uji Mutu Garam Rakyat 
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Lampiran 2. Analisis Kelayakan Investasi Garam Dalam bentuk Garam 
Grososk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Rencana Penjualan 

Uraian Jumlah 

Jumlah Produksi 2161200 

Harga (Rp) 1000 

Penjualan (Rp) 2161200000 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi Jumlah Satuan Harga/Satuan (Rp) Total Investasi (Rp) Umur Ekonomis (tahun) Biaya Penyusutan (Per Tahun)

Pengadaan Lahan

Pembuatan Tambak Garam 60.68 Ha 1,000,000Rp          60,680,000Rp            

Bangunan

Gudang Bahan Jadi 1 Unit 200,000,000Rp      200,000,000Rp          10 20,000,000Rp                             

Total (B) 200,000,000Rp          20,000,000Rp                             

Kendaraan

Truk 1 Buah 250,000,000Rp      250,000,000Rp          8 31,250,000Rp                             

Total (C) 250,000,000Rp          

Mesin dan Peralatan

Pompa Air 25 Buah 1,000,000Rp          25,000,000Rp            

Serok 100 Buah 50,000Rp               5,000,000Rp              

Penyaring 25 Buah 50,000Rp               1,250,000Rp              

Gerobak Dorong 15 Buah 500,000Rp             7,500,000Rp              

Mesin Oven Pengering Serbaguna 2 Buah 5,000,000Rp          10,000,000Rp            10 1,000,000Rp                               

Timba 50 Buah 10,000Rp               500,000Rp                 

Peralatan Tambahan Lainnya 1 Paket 5,000,000Rp          5,000,000Rp              

Total (D) 54,250,000Rp            

Biaya Operasional

Biaya Tetap

1. Tenaga Kerja 75 Orang 30,000Rp               540,000,000Rp          

2. Penyusutan 1 Paket 72,250,000Rp        72,250,000Rp            

3. Pemeliharaan 1 Paket 46,455,000Rp        46,455,000Rp            

4. Promosi dan Pemasaran 1 Paket 50,000,000Rp        50,000,000Rp            

Total Biaya Tetap 708,705,000Rp          

Biaya Variabel

1. Bahan Baku 1 Paket 50,000,000Rp        50,000,000Rp            

2. Biaya Transportasi 1 Paket 40,000,000Rp        40,000,000Rp            

Total Biaya Variabel 90,000,000Rp            

Total (E) 798,705,000Rp          

1,363,635,000.00Rp  72,250,000Rp                            Jumlah
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Lampiran 4. Aliran Kas 

 

 

 

 

 

 

Uraian Jumlah

A. INFLOW

1. Pendapatan Penjualan 2,161,200,000Rp          

Total Inflow 2,161,200,000.00Rp     

B. OUTFLOW

Biaya Investasi

1. Lahan 60,680,000.00Rp          

2. Bangunan 200,000,000.00Rp        

3. Peralatan 54,250,000.00Rp          

4. Kenderaan 250,000,000.00Rp        

Total Biaya Investasi 564,930,000.00Rp        

Biaya Operasional

Biaya Tetap

1. Tenaga Kerja 270,000,000.00Rp        

2. Penyusutan 72,250,000.00Rp          

3. Pemeliharaan 46,455,000.00Rp          

4. Promosi dan Pemasaran 50,000,000.00Rp          

Total Biaya Tetap 168,705,000.00Rp        

Biaya Variabel

1. Bahan Baku 50,000,000.00Rp          

2. Biaya Transportasi 40,000,000.00Rp          

3. Listrik -Rp                            

4. Telepon -Rp                            

Total Biaya Variabel 90,000,000.00Rp                  

Total Biaya Operasional 258,705,000.00Rp        

TOTAL OUTFLOW 1,363,635,000.00Rp     

Keuntungan 797565000

R/C Ratio 1.58

PP 1.7

NPV 1,358,417,979Rp       



Kelayakan Investasi Usaha Garam Rakyat di Desa Siduwonge  63 

 

Lampiran 5. Rician Biaya Investasi Usaha Garam Dalam Bentuk Garam 
Konsumsi/Beryudium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Deskripsi Jumlah Satuan Harga/Satuan (Rp) Total Investasi (Rp) Umur Ekonomis (tahun) Biaya Penyusutan (Per Tahun)

A. Pengadaan Lahan

Tanah (sewa lahan) 1 Ha 10000000 10000000

B. Bangunan

Kantor 1 Unit 50000000 200000000 10 20000000

Gudang Bahan Baku 1 Unit 30000000 200000000 10 20000000

Gudang Bahan Jadi 1 Unit 50000000 200000000 10 20000000

Laboraturium 1 Unit 50000000 50000000 10 5000000

Ruang Produksi 1 Unit 50000000 50000000 10 5000000

Ruang Karyawan 1 Unit 20000000 20000000 10 2000000

IPAL 1 Unit 30000000 30000000 10 3000000

Tempat Parkir 1 Unit 10000000 10000000 10 1000000

Pos Satpam 1 Unit 5000000 5000000 10 500000

Musholah 1 Unit 15000000 15000000 10 1500000

Total (B) 780000000 65000000

C. Fasilitas Kantor

Komputer dan Printer 4 Unit 7500000 30000000 4 7500000

Lemari Arisp 3 Buah 1500000 4500000 4 1125000

Meja Kursi Kantor 6 Buah 1500000 9000000 4 2250000

Air Conditioner (AC) 6 Buah 5000000 30000000 8 3750000

Mesin Telepon 6 Buah 500000 3000000 8 375000

Mesin Ceklok 1 Buah 1000000 1000000 4 250000

Alat P3K 1 Unit 500000 500000 4 125000

Mesin Faximili 2 Buah 1500000 3000000 8 375000

Jam Dinding 3 Buah 100000 300000 4 75000

Total C 81300000

D Kendaraan

Truk 1 Buah 300000000 300000000 8 37500000

Mobil Kantor 1 Buah 200000000 200000000 8 25000000

Total (D) 500000000

E Mesin dan Peralatan

Mesin Pengayak 1 Unit 10000000 10000000 8 1250000

Mesin Pengaduk Kering 1 Unit 40000000 40000000 8 5000000

Mesin Pengemas Vertikal 3 Unit 50000000 150000000 8 18750000

Alat Penutup Karton 5 Unit 150000 750000 4 187500

Krat Penampung Produk Jadi 10 Unit 150000 1500000 4 375000

Konteiner penampung bahan 5 Unit 200000 1000000 4 250000

Timbangan Analitik 1 Unit 15000000 15000000 4 3750000

Timbangan Digital 1 Unit 3000000 3000000 4 750000

Timbangan Jarum 1 Unit 350000 350000 4 87500

Pengukur Kadar Air 1 Unit 20000000 20000000 4 5000000

Pengukur pH 1 Unit 35000000 35000000 4 8750000

Lemari Es 1 Unit 3000000 3000000 4 750000

Total (E) 279600000

F Biaya Pra Operasional

Studi Kelayakan 1 Paket 25000000 25000000

Enginering Desain dan IPAL 1 Paket 75000000 75000000

IMB dan Retribusi 1 Paket 7500000 7500000

Rekrutmen 1 Paket 3000000 3000000

Perizinan 1 Paket 30000000 30000000

Total (F) 115500000

G. Biaya Operasional

Biaya Tetap

1. Tenaga Kerja Tidak Langsung 200000000 200000000

2. Penyusutan 187812500 187812500

3. Pemeliharaan 50000000 50000000

4. Promosi dan Pemasaran 100000000 100000000

Total Biaya Tetap 337812500

Biaya Variabel

1. Bahan Baku 50000000 25000000

2. Tenaga Kerja Langsung 159000000 159000000

3. Biaya Transportasi 40000000 40000000

4. Listrik 12000000 12000000

5. Telepon 6000000 6000000

Total Biaya Variabel 242000000

2346212500 266225000Jumlah
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Lampiran 6. Gaji Tenaga Kerja 

 

 Lampiran 7. Rencana Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabatan Jumlah Gaji/Orang/Bulan Gaji/Tahun

Direktur 1 6000000 72000000

Manager Administrasi dan Keuangan 1 3000000 36000000

Staff Administrasi 2 1500000 18000000

Marketing 2 2000000 24000000

Supir 1 750000 9000000

Total 13250000 159000000

Uraian Jumlah

Jumlah Produksi 1620900

Harga (Rp) 1700

Penjualan (Rp) 2755530000
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Lampiran 8. Aliran Kas 

 
Uraian Jumlah

A. INFLOW

1. Pendapatan Penjualan 2755530000

2. Pinjaman

3. Modal Sendiri

4. Nilai Sisa

Total Inflow 2755530000

B. OUTFLOW

Biaya Investasi

1. Lahan 10000000

2. Bangunan 780000000

3. Peralatan 279600000

4. Fasilitas 81300000

5. Kenderaan 500000000

Total Biaya Investasi 1650900000

Biaya Pra Operasional

1. Studi Kelayakan 25000000

2. Enginering Desain dan IPAL 75000000

3. IMB dan Retribusi 7500000

4. Rekrutmen 3000000

5. Perizinan 30000000

Total Biaya Pra Operasional 115500000

Biaya Operasional

Biaya Tetap

1. Tenaga Kerja Tidak Langsung 200000000

2. Penyusutan 266225000

3. Pemeliharaan 27960000

4. Promosi dan Pemasaran 100000000

Total Biaya Tetap 394185000

Biaya Variabel

1. Bahan Baku 25000000

2. Tenaga Kerja Langsung 159000000

3. Biaya Transportasi 40000000

4. Listrik 12000000

5. Telepon 6000000

Total Biaya Variabel 242000000

Total Biaya Operasional 636185000

TOTAL OUTFLOW 2402585000

Keuntungan 352945000

R/C Ratio 1.15

PP 6.8

NPV 404082173


