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RINGKASAN  
 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis pola 

pembiayaan yang telah berjalan; (2) Menggali persepsi perempuan pengrajin kue 

olahan dari sagu tentang lembaga pembiayaan konvensional dan syariah; (3) 

Menggali persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang pembiayaan 

yang diharapkan; (4) Menghasilkan rumusan model pembiayaan bagi perempuan 

pengrajin kue olahan dari sagu yang siap diimplementasikan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui survey dengan metode 

deskriptif (descriptive research). Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sehingga masing-masing daerah terdapat sampel yang mewakili. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan FGD 

(Focus Groups Discussion). Analisis data menggunakan metode deksriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian diperoleh: (1) Pola pembiayaan 

yang telah berjalan pada berbagai kegiatan usaha berbasis sagu di Kabupaten 

Kepulauan Meranti adalah pola pembiayaan dengan sumber modal yang berasal 

dari modal sendiri, rentenir, lainnya (saudara, tetangga), arisan dan koperasi; (2) 

Persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang lembaga pembiayaan 

perbankan konvensional dan perbankan syariah dilihat dari persepsi mereka 

terhadap sistem bunga. Sebagian besar pengrajin menyatakan bunga bertentangan 

dengan ajaran agama, namun hal tersebut bukan merupakan alasan utama 

responden dalam memilih jenis bank. Pengrajin mempunyai argumentasi rasional, 

termasuk motif ekonomis dalam menentukan pilihannya. Pengrajin memiliki 

persepsi bahwa karakteristik bank syariah dan konvensional relatif tidak berbeda; 

(3) Persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang pembiayaan yang 

diharapkan adalah pengrajin mengharapkan kredit dengan agunan bukan sertifikat 

tanah dan bangunan tetapi dalam bentuk lainnya seperti bentuk barang bergerak, 

kredit diberikan dalam bentuk uang, periode kredit jangka pendek, dan tingkat 

suku bunga kredit 12 persen per tahun; dan (4) Model pembiayaan bagi 

perempuan pengrajin kue olahan dari sagu untuk mengembangkan usahanya 

adalah model pembiayaan yang mengakses pembiayaan dari bank melalui 

pendamping.  

 

Keywords: model pembiayaan, kue olahan dari sagu, pendamping,  
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Pembiayaan bagi Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari Sagu dalam Upaya 

Mendukung Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kabupaten Kepulauan 
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dari berbagai pihak, maka kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya 

kepada: 

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

RI atas bantuan dana yang diberikan. 

2. Rektor Universitas Riau c/q Ketua LPPM Universitas Riau yang telah 

memberikan fasilitas informasi. 

3. P2TP2A Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan data dan 

informasi tentang perempuan pengrajin kue olahan dari sagu. 

4. Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan informasi 

tentang pemasaran kue olahan dari sagu. 

5. Dinas Perindustrian Perdagangan UKM dan Koperasi Kabupaten Kepulauan 

Meranti atas data, informasi, dan fasilitas tempat FGD. 

6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti 

atas data, informasi, dan fasilitas tempat FGD. 

7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan informasi, data, dan pikiran 

selama penelitian ini berlangsung. 

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu upaya 

mengentaskan kemiskinan dan menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai 

wisata kuliner berbagai makanan sagu pada masa yang akan datang.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sagu merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting di Indonesia dan 

menempati urutan keempat setelah ubikayu, jagung dan ubijalar. Sagu merupakan 

sumber pangan yang potensinya cukup besar. Nilai kalori dan gizi sagu tidak 

kalah dengan sumber pangan lainnya, seperti beras, jagung, ubi kayu, dan 

kentang. Disamping itu sagu memiliki serat pangan dengan indeks glikemik 

rendah, mengandung pati resisten (resistant starch), polisakarida bukan pati 

(nonstarch polysacharides), dan karbohidrat rantai pendek (short chain   

carbohydrates), sehingga sangat potensial sebagai pangan fungsional. 

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau adalah salah satu daerah 

penghasil pati sagu utama di Indonesia. Luas tanaman sagu di Kabupaten 

Kepulauan Meranti adalah 45.000 ha, dan sekitar 20.000 ha telah dikelola secara 

semi budidaya. Jumlah kilang sagu di Kabupaten ini sebanyak 63 buah. Di 

Kabupaten ini juga telah dibangun perkebunan sagu di lahan pasang surut, yang 

saat ini dikelolah oleh PT. Nasional Sagu Prima dengan lahan seluas 20.000 ha, 

dan sampai saat ini telah ditanam seluas 14.000 ha (Balitpalma, 2013). 

Namun demikian, tanaman sagu belum bisa memberikan nilai tambah bagi 

petani.  Pasalnya, selama ini sebagian besar petani masih memproduksi sagu 

dalam bentuk bahan baku, bukan produk jadi yang berbahan baku sagu. Para 

petani sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menghasilkan sedikitnya 13 

ribu ton sagu basah per bulan (BPS, 2014).  Selanjutnya sagu tersebut dikirim ke 

Cirebon dalam wujud bahan baku bukan makanan jadi, sehingga nilai tambah 

belum dirasakan maksimal oleh petani sagu.   

Sebenarnya sagu bisa diolah menjadi berbagai macam olahan makanan 

yang bisa memberikan nilai tambah, seperti kue bangkit, kembang goyang,biskuit, 

amplang, cendol, sagu rendang, mutiara, dan lain-lain (Janes dan Arivin, 2011). 

Selama ini di Kabupaten Kepulauan Meranti sagu diolah dalam skala kecil (home 

industry) oleh kaum ibu dengan keterbatasan pendanaan, sehingga hasil olahan 
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sagu yang dihasilkan pun masih terbatas keanekaragaman, kuantitas, maupun 

pemasarannya. Padahal fenomena yang ditemui di lapangan, kue olahan dari sagu 

banyak diminati oleh masyarakat yang datang berkunjung ke Kabupaten 

Kepulauan Meranti, terutama yang berasal dari Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, 

Batam, Dumai, dan Bengkalis. 

Kue olahan dari sagu hanya dipasarkan pada warung-warung kecil di 

pelabuhan. Pengrajin kue olahan dari sagu tidak memasarkan produknya di 

swalayan dan pusat oleh-oleh yang ada di pusat kota, disebabkan karena 

keterbatasan jumlah kue yang dibuat. Pengrajin hanya membuat kue olahan dari 

sagu dalam jumlah yang sedikit, disebabkan karena adanya keterbatasan modal 

untuk membuat kue dalam jumlah yang lebih banyak. Sementara itu, permintaan 

terhadap kue olahan dari sagu relatif tinggi. Ini dibuktikan dari hasil wawancara 

dengan penjual kue di pelabuhan, sebagian besar masyarakat yang datang dan 

akan pergi dari Kabupaten Kepulauan Meranti meminta kue olahan dari sagu 

tersebut. Di sisi lain, pihak penjual tidak mampu menyediakan kue yang diminta. 

Sebenarnya ini merupakan potensi yang harus dikembangkan, karena jika 

potensi ini dikembangkan, maka perempuan pengrajin kue olahan dari sagu 

disamping dapat berkontribusi memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga, 

juga dapat berkontribusi dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti 

menjadi kota wisata kuliner berbagai makanan sagu di masa yang akan datang. 

Sehingga ketika ingin menikmati makanan olahan sagu, maka para wisatawan 

akan datang ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehubungan dengan hal tersebut, 

sangat perlu dilakukan penelitian tentang model pembiayaan apa yang tepat 

diterapkan sebagai upaya untuk memenuhi permodalan bagi perempuan pengrajin 

kue olahan dari sagu dalam mengembangkan usahanya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pola pembiayaan apa saja yang telah berjalan pada berbagai kegiatan usaha 

berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ? 
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2. Bagaimana persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang 

lembaga pembiayaan perbankan konvensional dan perbankan syariah ? 

3. Bagaimana persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang  

pembiayaan yang diharapkan dalam mengembangkan usahanya ? 

4. Bagaimana model pembiayaan yang tepat bagi perempuan pengrajin kue 

olahan dari sagu untuk mengembangkan usahanya ? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Potensi dan Pemanfaatan Tanaman Sagu 

Tanaman sagu dengan bahasa latin Metroxylon Sagu, merupakan tanaman 

yang menyimpan pati pada batangnya (metro: empulur, xylon: xylem, sagu: pati). 

Sagu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK). 

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan penghasil karbohidrat yang cukup tinggi 

dibanding dengan tanaman penghasil karbohidrat lainnya. Dari total area hutan 

sagu di dunia, Indonesia memiliki satu juta hektar hutan sagu yang tersebar di 

beberapa provinsi atau menguasai 51.3% hutan sagu di dunia. Sebaran lahan 

pohon sagu terbesar di Indonesia terdapat di beberapa wilayah yaitu Papua, 

Maluku, Riau, Sulawesi Tengah dan Kalimantan  (Daniel, 2012). 

Dari luas hutan sagu tersebut, secara matematis sagu ikut menyumbang 

pemasukan bagi Indonesia dikisaran trilyunan rupiah. Berdasarkan hasil kajian 

dan pemetaan Forum Kerjasama Agribisnis, jika Indonesia mau membudidayakan 

sagu dan memanfaatkan pengelolaannya secara maksimal dalam memproduksi 

tepung sagu, maka dalam jangka waktu sekali panen, industri tepung sagu dengan 

kisaran harga Rp. 2.400 per kilo gramnya pun sudah mampu menyumbang 

pendapatan kotor dikisaran 4 trilyun rupiah (Nur Hayati, dkk, 2014). 

Tanaman ini juga hanya cukup ditanam sekali, dan setelah 12 tahun akan 

terus menerus dapat dipanen, tanpa perlu membuka lahan untuk penanaman baru. 

Sagu juga tidak memerlukan pupuk, pestisida dan lain-lain seperti lazimnya 

pertanian modern. Kalau hal ini bisa dilakukan, sebenarnya akan terjadi revolusi 

produksi karbohidrat secara murah dan massal, sebab tidak ada tanaman yang 

mampu menghasilkan karbohidrat semurah dan semassal sagu (I. Hartati, dkk, 

2008). 

Hingga saat ini belum ada data yang pasti yang mengungkapkan kapan 

awal mula sagu ini dikenal. Teknologi eksploitasi, budidaya dan pengolahan sagu 

yang paling maju saat ini adalah di Malaysia, sedangkan untuk wilayah Indonesia 

penggunaan sagu belum banyak dan lebih. Oleh karena itu tanaman sagu masih 
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memiliki potensi untuk dikembangkan serta keberadaannya yang relatif terbatas 

memunculkan potensi peluang usaha tersendiri. Permintaan dalam negeri mulai 

mengalami peningkatan, seiring dengan perkembangan industri makanan, farmasi, 

maupun industri lainnya. Pasar ekspor yang potensial adalah Jepang, Kanada, 

Amerika Serikat, Inggris, Thailand dan Singapura  (Shulhan, 2011). 

Pemanfaatan tanaman sagu sebagian besar masih bersifat tradisional, 

terutama untuk penggunaan keperluan domestik/rumah tangga serta beberapa 

keperluan industri lain. Secara umum dari tanaman sagu diperoleh manfaat : 

1. Pelepahnya dipakai sebagai dinding atau pagar rumah. 

2. Daunnya untuk atap. 

3. Kulit atau batangnya merupakan kayu bakar yang bagus. 

4. Aci sagu (bubuk yang dihasilkan dengan cara mengekstraksi pati dari umbi 

atau empulur batang) dapat diolah menjadi berbagai makanan. 

5. Sebagai makanan ternak. 

6. Serat sagu dapat dibuat hardboard atau bricket bangunan bila dicampur 

semen. 

7. Dapat dijadikan perekat (lem) untuk kayu lapis. 

8. Apabila rantai glukosa dalam pati dipotong menjadi 3-5 rantai glukosa 

(modifief starch) dapat dipakai untuk menguatkan daya adhesive dari proses 

pewarnaan kain pada industri tekstil. 

9. Dapat diolah menjadi bahan bakar metanol-bensin. 

Dalam perspektif diversikasi pangan, sagu dapat diolah mejadi berbagai 

macam bentuk sajian yang menarik. Pati sagu dapat dioleh menjadi berbagai 

produk organis tradisional, antara lain: papeda, sinoli, ongol-ongol, sagu lempeng, 

sagu gula, sagu tumbuh, sagu mutiara, bagea dan lainnya. Disamping itu, pati 

sagu/tepung sagu kering sudah dapat dioleh menjadi aneka penganan/produk 

kontemporer fungsional, antara lain: bika, brownis, rollcook, bruder, roti, mi, 

bakso, dan lainnya (Papilaya, 2008). 

Selain sebagai komoditi pangan, bahan tepung Sagu dapat menghasilkan 

polimer terbaik guna membuat plastik yang bisa terurai atau plastik yang mudah 

hancur di alam. Sedangkan di pasaran internasional, tepung sagu digunakan 
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sebagai bahan substitusi tepung terigu untuk pembuatan biskuit, mie, sirup 

berkadar fruktosa tinggi, industri perekat, dan industri farmasi. Jadi, dengan satu 

juta lahan sagu di Indonesia, sejatinya Indonesia mampu menjelma menjadi 

makmur. 

Secara umum pembudidayaan dan pemanfaatan sagu memberikan manfaat 

lebih bagi Indonesia, baik pada taraf peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, 

penyediaan komoditi pangan nasional, hingga penyediaan lapangan kerja dan 

bisnis. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa tanaman sagu masih memiliki 

potensi untuk dikembangkan. 

Penelitian yang berkaitan dengan pengolahan tanaman sagu, Timisela dan 

Kembauw (2008) telah meneliti tentang Peran Wanita Pengolah Sagu  dalam 

Menunjang Kehidupan Rumah Tangga di Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui: 1) keterlibatan wanita pada industri rumah 

tangga pangan sagu; 2) produktivitas pekerja wanita pada IRTP (Industri Rumah 

Tangga Pangan) sagu; dan 3) alokasi waktu wanita sehubungan dengan kegiatan 

wanita pada IRTP sagu. Hasil penelitian menemukan peran wanita sebagai 

pencari nafkah dalam rumah tangga pada IRTP  sagu tetap dilakukan karena 

adopsi keterampilan yang relatif mudah dan cepat, berlangsung di rumah, kondisi 

lingkungan sesuai, selain itu merupakan usaha turun temurun dari orang tua; 

sehingga dijadikan sebagai industri yang dapat memberikan nilai tambah bagi 

kelangsungan hidup rumah tangga pengrajin. 

Pada tahun yang sama, Timisela (2008) juga meneliti tentang Studi 

Kelayakan IRTP Sagu di Kecamatan Saparua. Hasil penelitian menemukan bahwa 

perlu perhatian stake holders untuk mengembangkan IRTP sagu di Kecamatan 

Saparua Provinsi Maluku karena hasil analisis kelayakan terlihat bahwa sagu 

layak untuk diusahakan dan memberikan kontribusi sangat tinggi terhadap 

pendapatan rumah tangga masyarakat pengrajin. Sagu sebagai pangan spesifik 

lokal perlu diperhatikan dan dilestarikan dalam upaya mendukung ketahanan 

pangan daerah. 

Sementara itu, Fatriani (2010) juga telah meneliti tentang pemanfaatan 

tanaman sagu dari daunnya, dengan judul Produktivitas Pembuatan Atap Rumbia 
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dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menemukan produktivitas 

pembuatan atap rumbia dipengaruhi oleh umur pengrajin, pendapatan dan 

pengalaman kerja. Produktivitas akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

umur dan pengalaman kerja. 

Dari beberapa penelitian tersebut disimpulkan bahwa sagu memberikan 

manfaat baik pada taraf peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, penyediaan 

komoditi pangan nasional, hingga penyediaan lapangan kerja dan bisnis. Oleh 

karena itu tidak diragukan lagi bahwa tanaman sagu masih memiliki potensi untuk 

dikembangkan. 

 

2.2 Pembiayaan untuk Pengembangan Usaha 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan 

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan (Muhammad, 2005). Pembiayaan menurut Kasmir (2008) adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun fungsi pembiayaan 

adalah untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, dan 

meningkatkan peredaran uang. Di samping itu juga menimbulkan kegairahan 

berusaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan 

pendapatan nasional. 

Pembiayaan ada dua macam, yaitu pembiayaan berdasarkan sistem 

konvensional dan sistem syariah. Pembiayaan berdasarkan sistem konvensional 

adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Sedangkan 

pembiayaan berdasarkan sistem syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh 

bank dengan prinsip syariah (Muhammad, 2005). 
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Pembiayaan pada sistem konvensional menggunakan suku bunga dalam 

perhitungan pengembalian pinjaman, yaitu persentase yang harus dibayarkan 

kepada bank dalam rangka pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak bank diluar 

angsuran pinjaman pokok. Sedangkan pembiayaan pada sistem syariah 

menggunakan bagi hasil yaitu bagian yang diberikan kepada bank pemberi 

pinjaman yang jumlahnya telah disepakati berdasarkan akad tertentu antara 

nasabah dengan pihak bank. Pada dasarnya dalam hal pengajuan pinjaman untuk 

pengembangan usaha antara pengajuan pada pembiayaan konvensional dan 

syariah tidak berbeda jauh.  

Setiap bank mempunyai produk pinjaman masing-masing yang 

menggunakan skema tertentu dalam menentukan jumlah angsuran yang 

dibebankan kepada nasabah. Pada sistem konvensional secara umum terdapat dua 

skema yaitu skema bunga flat dan skema bunga efektif. Sedangkan untuk sistem 

syariah adalah akad murabahah, akad ijarah, dan akad musyarakah. 

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok  (Muhammad, 

2005), yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan 

untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: (1) Peningkatan 

ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan 

adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian 

dapat meningkatkan taraf ekonominya; (2) Tersedianya dana bagi peningkatan 

usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang 

surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan; 

(3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang 

bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya 

produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana; (4) Membuka lapangan kerja 

baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana 

pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini 

berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru; (5) Terjadi distribusi 

pendapatan, artinya masyarakat melalui usaha produktif mampu melakukan 

aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. 
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Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka 

pendapatan akan terdistribusi. 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: (1) 

Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu 

mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka 

perlu dukungan dana yang cukup; (2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha 

yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus 

mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan; (3) Pendayagunaan sumber 

ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan 

mixing antara sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia dengan sumberdaya 

modal; (4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat 

menjadi jembatan dalam penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan 

(surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.  

Dalam kaitannya dengan pembiayaan usaha untuk meningkatkan 

pendapatan, penelitian tentang Pengaruh Pemberian Kredit dan Modal terhadap 

Pendapatan UMKM sudah pernah dilakukan. Hasil penelitian ada pengaruh 

positif dan signifikan: (1) pemberian kredit dan modal terhadap pendapatan UKM, 

(2) pemberian kredit terhadap modal, (3) pemberian kredit terhadap pendapatan 

UKM, dan (4) modal terhadap pendapatan UKM (Ni Wayan Ana Purnamayanti, 

dkk, 2014).  

Determinan Permintaan Petani Kelapa Sawit terhadap Pembiayaan Syariah 

telah dilakukan pada awal tahun 2011(Henny Indrawati, 2011a), dan Persepsi 

Petani terhadap Karakteristik Produk Baru dalam Keputusan Adopsi Nasabah 

Pembiayaan Syariah telah dilakukan pada akhir tahun 2011 (Henny Indrawati, 

2011b). Untuk mengembangkan usahanya, pada umumnya petani kelapa sawit 

memanfaatkan murabahah sebagai model pembiayaan. Pembiayaan murabahah 

dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pola pembiayaan yang telah berjalan pada 

berbagai kegiatan usaha berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Menggali persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu terhadap 

lembaga pembiayaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. 

3. Menggali persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu terhadap 

pembiayaan yang diharapkan dalam mengembangkan usahanya.  

4. Menghasilkan rumusan model pembiayaan bagi perempuan pengrajin kue 

olahan dari sagu yang siap diimplementasikan. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model pembiayaan yang 

tepat bagi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu untuk mengembangkan 

usahanya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di samping itu, hasil penelitian juga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan berupa pemikiran kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu upaya 

mengentaskan kemiskinan dan menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai 

kota wisata kuliner berbagai makanan sagu pada masa yang akan datang. 

 

3.3 Luaran Penelitian 

Tahun I 

1. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, yaitu: Jurnal Ekuitas STIESIA 

Surabaya. 

2. Makalah disampaikan pada pertemuan nasional, yaitu: Seminar Nasional 

Pembangunan Inklusif di Sektor Pertanian yang diselenggarakan oleh 

Departemen Sosek-Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 

Bandung, tanggal 24 November 2014. 
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Tahun II 

1. Publikasi pada jurnal internasional, yaitu: Mediterranean Journal of Social 

Science, MCSER (Mediterranean Center of Social and Educational Research) 

Rome, Italy.  

2. Makalah disampaikan pada pertemuan nasional, yaitu pada Seminar Nasional 

Inovasi Agribisnis Untuk Peningkatan Pertanian Berkelanjutan, yang 

diselenggarakan oleh Program Studi Agribisnis Jurusan Pertanian Fakultas 

Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang bekerja sama 

dengan PERHEPI, pada tanggal 9 September 2015 di Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Universitas 

Diponegoro.  

 

3.4  Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Urgensi (keutamaan) dari penelitian ini adalah salah satu kendala 

mengembangkan produk kue olahan dari sagu adalah pembiayaan usaha. Untuk 

itu penelitian ini akan menghasilkan model pembiayaan bagi Perempuan 

Pengrajin Kue Olahan dari Sagu dalam mengembangkan usahanya. 

Dengan menerapkan model pembiayaan ini diharapkan masalah modal 

pengrajin dapat teratasi, sehingga pengrajin dapat memproduksi kue dengan 

jumlah yang lebih banyak, lebih beraneka ragam dan dapat menjangkau 

pemasaran yang lebih luas. Dalam jangka panjang akan tercapai peningkatan 

perekonomian keluarga pengrajin, dan peluang usaha akan lebih terbuka sehingga 

menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan 

pendapatan masyarakat.   
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana sagu 

menjadi salah satu komoditas unggulan daerah, namun masih memiliki 

keterbatasan dalam pengolahannya. Secara spesifik, penelitian ditekankan pada 

daerah yang ditemukan pengrajin kue olahan dari sagu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti, yaitu di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, 

Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Rangsang Barat. Penelitian berlangsung 

selama lebih kurang 11 bulan. 

 

4.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif 

(descriptive research). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

penyanderaan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu, yaitu perempuan pengrajin kue olahan dari 

sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertumpu pada latar 

belakang masalah untuk menjawab identifikasi penelitian yang dilakukan. Melalui 

pendekatan deskriptif tujuan penelitian yang pada intinya bertumpu pada usaha 

untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data akan 

dapat tercapai secara optimal. Keseluruhan langkah operasional di lapangan 

dilakukan secara sistematis sebagai usaha untuk menjawab sejumlah pertanyaan 

dasar yang merupakan masalah penelitian, sehingga pada akhirnya akan 

ditemukan model pembiayaan yang tepat bagi perempuan pengrajin kue olahan 

dari sagu dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan perekonomian 

keluarga. 

 

4.3 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah perempuan pengrajin kue olahan dari 

sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka dipilih secara purposive 
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karena mempunyai sifat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu untuk 

menemukan model pembiayaan bagi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu 

dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan perekonomian keluarga. 

 

4.4  Alur Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.5  Teknik Pengumpulan Data 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara terutama kepada perempuan 

pengrajin kue olahan dari sagu, dan pihak lain yang terkait dengan penelitian, 

dengan berdasar kepada tema sentral penelitian. Semua hasil wawancara dicatat 

sebagai catatan lapangan. Wawancara mendalam (in-depth interview) juga 

dilakukan dan tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang dipersiapkan sehingga 

wawancara dilakukan berdasarkan pada topik permasalahan. Selain wawancara, 

peneliti juga melakukan observasi di lapangan secara langsung dan FGD (Focus 

Groups discussion). Data sekunder dikumpulkan dari instansi yang terkait dengan 

Identifikasi pola pembiayaan yang ada 

Identifikasi persepsi pengrajin terhadap 

lembaga pembiayaan 

Menggali pola Pembiayaan yang 

diharapkan Pengrajin 

Tahun Pertama 

Sosialisasi Rancangan Model Pembiayaan 

bagi Pengrajin 

Tahun Kedua 

Tersusunnya Rancangan Model 

Pembiayaan bagi Pengrajin 

Penguatan Model Pembiayaan  

bagi Pengrajin  

Tersusunnya Model Pembiayaan bagi 

Pengrajin yang Siap Diimplementasikan 
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permasalahan dalam penelitian ini, yaitu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) 

Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

4.6 Rancangan Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mendeskripsikan data 

sekunder, sedangkan data primer mula-mula diklasifikasikan, diverifikasi, 

diinterpretasi, dianalisis hingga memperoleh kesimpulan tentang model 

pembiayaan yang tepat bagi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu dalam 

mengembangkan usahanya. Analisis deskriptif adalah usaha untuk 

menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data dari 

langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian 

deskripsi yang sistematis. 

 

4.7 Luaran Penelitian per Tahun  

Luaran Tahun I (2014) Luaran Tahun II (2015) 

1. Publikasi pada jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi, yaitu Jurnal Ekuitas 

(Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  

Indonesia (STIESIA) Surabaya  

2. Makalah disampaikan pada pertemuan 

nasional, yaitu: Seminar Nasional 

Pembangunan Inklusif di Sektor 

Pertanian yang diselenggarakan oleh 

Departemen Sosek-Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Padjadjaran 

Bandung, tanggal 24 November 2014 

1. Publikasi pada jurnal internasional, 

yaitu: Mediterranean Journal of 

Social Science, MCSER 

(Mediterranean Center of Social and 

Educational Research) Rome, Italy. 

2. Makalah disampaikan pada 

pertemuan nasional, yaitu pada 

Seminar Nasional Inovasi Agribisnis 

Untuk Peningkatan Pertanian 

Berkelanjutan, yang diselenggarakan 

oleh Program Studi Agribisnis 

Jurusan Pertanian Fakultas 

Peternakan dan Pertanian 

Universitas Diponegoro Semarang 

bekerja sama dengan PERHEPI, 

pada tanggal 9 September 2015 di 

Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LP2MP) Universitas Diponegoro  
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4.8 Indikator Capaian yang Terukur 

Indikator capaian yang terukur dalam penelitian ini adalah: 

1. Teridentifikasi pola pembiayaan yang telah berjalan pada berbagai kegiatan 

usaha berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Teridentifikasi pola pembiayaan yang diharapkan oleh perempuan pengrajin 

kue olahan dari sagu untuk mengembangkan usahanya. 

3. Tersusunnya rancangan model pembiayaan yang tepat bagi perempuan 

pengrajin kue olahan dari sagu untuk mengembangkan usahanya. 

4. Tersosialisasikannya model pembiayaan yang tepat bagi perempuan pengrajin 

kue olahan dari sagu kepada sasaran penerapan model. 

5. Rumusan kegiatan yang harus dilakukan oleh sasaran penerapan model dalam 

mengimplementasikan model pembiayaan bagi perempuan pengrajin kue 

olahan dari sagu untuk mengembangkan usahanya. 

6. Dihasilkan model pembiayaan yang tepat bagi perempuan pengrajin kue olahan 

dari sagu yang siap diimplementasikan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah 3.707,84 km². 

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara 

sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" Lintang Utara, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" Bujur 

Timur. Posisi kabupaten ini terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, 

dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan 

masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia 

- Malaysia - Singapore (IMS-GT ). Secara tidak langsung sudah menjadi daerah 

Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.  

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga 

Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat 

potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang 

Internasional yang menghubungan dengan Riau daratan dengan negara tetangga 

melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi Kota Dumai yang terlebih dahulu 

ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang 

berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan 

industri nasional.                   

Dilihat dari bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar 

terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan 

grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau 

(mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, 

perkebunan, dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 

25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim 

hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar 

bulan Februari sampai bulan Agustus. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai
http://id.wikipedia.org/wiki/Mangrove
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Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas wilayah dengan 

Provinsi Kepulauan Riau, Selat Malaka, dan kabupaten lain di Provinsi Riau. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut: 

 Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

 Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis 

 Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 

 Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis 

Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu Kawasan 

Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional karena penghasil sagu terbesar di 

Indonesia. Selain itu masih ada kelapa, karet, kopi, pinang dan perikanan. Luas 

area tanaman sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ( 44,657 ha ) yaitu 2,98 

persen luas tanaman sagu nasional. Perkebunan sagu di kabupaten ini telah 

menjadi sumber penghasilan utama hampir 20 persen masyarakat Meranti. 

Tanaman sagu atau rumbia termasuk dalam jenis tanaman palmae tropical yang 

menghasilkan kanji (starch) dalam batang (steam). Sebatang pohan sagu siap 

panen dapat menghasilkan 180 – 400 kg tepung sagu kering. Tanaman sagu 

dewasa atau masak tebang (siap panen) berumur 8 sampai 12 tahun atau setinggi 3 

– 5 meter. Produksi sagu (Tepung Sagu) di Kabupaten Kepulauan Meranti per 

tahun mencapai 440.339 ton (tahun 2006). Produktivitas lahan tanaman sagu per 

tahun (kondisi eksisting) dalam menghasilkan tepung sagu di Kepulauan Meranti 

mencapai 9,89 ton/ha.  

Pada tahun 2006 di Kabupaten Kepulauan Meranti 440.000 ton lebih 

tepung sagu dihasilkan dari pabrik pengolahan sagu (kilang sagu). Tak didapat 

data pasti mengenai jumlah kilang dan kapasitas kilang pengolahan, namun 

diperkirakan terdapat 50 kilang sagu dengan mengunakan teknologi semi mekanis 

dan masih memanfaatkan sinar matahari untuk pengeringan (penjemuran). 

Terdapat dua kilang sagu yang telah beroperasi dan memproses sagu secara 

modern dengan kapasitas desain 6.000 dan 10.000 Ton tepung sagu kering per 

tahun. Selain itu limbah dari pengolahan tual sagu berupa kulit batang sagu 

(ruyung), dapat dikembangkan jadi bio energi sebagai pengganti minyak tanah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkalis
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ataupun dibuat pellet sebagai bahan pencapur bahan bakar batubara untuk 

keperluan ekspor ke Eropa yang mulai dilirik investor Finlandia. 

 

5.2 Profil Usaha Kue Olahan dari Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti 

Usaha kue olahan dari sagu pada umumnya dimulai setelah wanita 

berumah tangga. Istri merasa perlu membantu suami mencari nafkah karena 

penghasilan dari suami tidak mencukupi. Sebaliknya suami memberi dukungan 

karena mereka merasa tekanan ekonomi lebih besar bila hanya mengandalkan 

penghasilan rumah tangga hanya dari suami. 

Alasan lain para istri mengusahakan kue olahan dari sagu adalah: (1) 

adopsi keterampilan lebih mudah dan cepat, (2) pekerjaan dapat dilakukan di 

rumah, dan (3) kondisi lingkungan. Alasan keterampilan cukup banyak 

dikemukakan oleh pengrajin. Membuat kue olahan dari sagu sangat mudah 

dipelajari. Di samping itu, ada kesadaran bahwa daerahnya merupakan daerah 

penghasil sagu.  

Alasan bahwa pekerjaan bisa dilakukan di rumah menunjukkan bahwa 

para wanita masih menginginkan jenis pekerjaan yang memungkinkannya untuk 

tetap bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Alasan kondisi lingkungan, 

kebanyakan wanita yang mengusahakan kue olahan dari sagu pada lingkungan 

setempat umumnya masyarakat pedesaan yang masih mempunyai ikatan sosial 

yang tinggi dengan lingkungannya. 

Keadaan usaha kue olahan dari sagu dikerjakan secara perorangan atau 

keluarga. Pengrajin merasa usaha mandiri lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan usaha berkelompok. Pernah dibentuk kelompok berusaha, namun bubar 

karena manajemen kelompok tidak sesuai dengan harapan anggota. Peranan 

kelompok tidak menonjol, dan pengrajin tidak banyak memperoleh manfaat dari 

keikutsertaannya dalam kelompok usaha tersebut.  

Kue yang dihasilkan oleh pengrajin adalah: kue bangkit sagu, kue 

semprong sagu, kue kembang goyang, dan brownies sagu. Kue brownies sagu 

dibuat jika ada permintaan dari konsumen saja, karena jenis kue ini hanya 

memiliki masa penyimpanan selama 3 hari.  
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Kue yang paling sering dibuat adalah: (a) kue bangkit sagu, (b) kue 

semprong sagu, dan (c) kue kembang goyang sagu, seperti terlihat pada Gambar 

5.1.  

 

        

                   (a)                (b)  (c) 

 

Gambar 5.1 

Jenis Kue Olahan dari Sagu 

(Dokumentasi Penelitian, 2014) 

 

Kue bangkit dan semprong sagu memiliki masa penyimpanan selama 6 

bulan, sedangkan kue kembang goyang sagu hanya bertahan disimpan selama 3 

bulan. Oleh karena masa penyimpanan yang relatif lama, semua pengrajin lebih 

sering membuat ketiga jenis kue tersebut. 

Rata-rata produksi kue bangkit sagu yang dihasilkan oleh pengrajin adalah  

40 kg per bulan dengan harga jual Rp70.000 per kg. Untuk kue semprong sagu, 

diproduksi sebanyak 40 kg per bulan dengan harga jual Rp90.000 per kg. Adapun 

kue kembang goyang sagu, diproduksi 10 kg per bulan dengan harga jual 

Rp70.000 per kg. 

Pengrajin menggunakan tepung sagu sebagai bahan baku dalam membuat 

kue-kue tersebut. Tepung sagu dibeli di pasar dengan harga Rp7.000 per kg, dan 

cukup banyak tersedia di sana. Akan tetapi, jika mendekati lebaran, harga tepung 

sagu meningkat menjadi dua kali lipat.  

Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi kue adalah tenaga kerja 

dalam keluarga, seperti anak maupun menantu. Ada juga pengrajin yang 

menggunakan tenaga kerja dari luar, jika pengrajin memperoleh pesanan kue yang 
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lebih banyak dari biasanya, seperti pada saat menghadapi lebaran. Jika pengrajin 

menggunakan tenaga kerja dari luar, upah tenaga kerja per orang adalah Rp5.000 

per 100 buah kue semprong sagu, Rp5.000 per 1 kg kue kembang goyang sagu, 

dan Rp5.000 per 1 kg kue bangkit. Secara teknis, pengrajin tidak mengalami 

kendala dalam memproduksi kuenya. 

Sebagian besar kue yang dihasilkan (80 persen) dipasarkan melalui Gerai 

Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kabupaten Kepulauan Meranti, 

dan sisanya (20 persen) dipasarkan melalui pedagang yang berjualan di sekitar 

Pelabuhan. Sebelum dipasarkan, ketiga jenis kue tadi dikemas terlebih dahulu, di 

antaranya seperti terlihat pada Gambar 5.2. 

 

 

 

Gambar 5.2 

Contoh Kue Olahan dari Sagu yang Telah Dikemas 

(Dokumentasi Penelitian, 2014) 

 

Promosi merupakan suatu hal yang terpenting dalam membangun dan  

mengembangkan sebuah usaha atau bisnis. Promosi adalah upaya untuk 

memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon 

konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi 

produsen mengharapkan terjadi kenaikan angka penjualan produknya. Secara 

khusus, tujuan promosi adalah: (1) menyebarkan informasi produk kepada target 

pasar potensial; (2) mendapatkan kenaikan penjualan dan laba; (3) mendapatkan 

pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan; (4) menjaga kestabilan 

penjualan; (5) membedakan produk dibanding produk pesaing; (6) membentuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Produsen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penjualan&action=edit&redlink=1
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citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan; dan (7) mengubah 

tingkah laku dan pendapat konsumen (Kotler, 2004). 

Untuk mempromosikan kue yang dihasilkan, pengrajin melakukan 

promosi melalui pembicaraan (dari mulut ke mulut), mengikuti pameran pada 

kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Dinas Sosial, kegiatan yang diadakan oleh UP2K-PKK, dan 

juga kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di 

samping itu juga, pengrajin juga menitipkan kue yang dihasilkannya kepada 

aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengikuti kegiatan 

seminar di luar daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengrajin belum pernah 

melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik.  

Peralatan untuk membuat kue semprong sagu yaitu cetakan semprong, 

panci pengadon, tungku pembakaran, tangkai penggulung dan jepit arang 

(Gambar 5.3).  

 

 

 

Gambar 5.3 

Peralatan Membuat Kue Semprong Sagu 

(Dokumentasi Penelitian, 2014) 
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Peralatan yang digunakan untuk membuat kue kembang goyang sagu yaitu 

kuali, kompor, cetakan kue kembang goyang, sutil, saringan minyak dan panci 

pengadon (Gambar 5.4). 

 

Gambar 5.4 

Peralatan Membuat Kue Kembang Goyang Sagu 

(Dokumentasi Penelitian, 2014) 

 

Peralatan untuk membuat kue bangkit sagu yaitu loyang, oven, cetakan 

kue bangkit, panci pengadon, dan kompor (Gambar 5.5). 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 

Peralatan Membuat Kue Bangkit Sagu 

(Dokumentasi Penelitian, 2014) 

 

Proses produksi kue olahan dari sagu pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan peralatan yang sederhana. Menurut pengrajin, ada keinginan 
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membeli peralatan yang lebih modern untuk memudahkan pengrajin dalam 

bekerja, namun belum memiliki modal yang cukup karena harga peralatan modern 

lebih mahal. 

Modal merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan 

produktivitas usaha. Bahkan pemerataan akses pada modal (kredit) bagi semua 

golongan masyarakat diyakini sebagai salah satu alternatif untuk pemerataan 

pendapatan (Yunus, 1981). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan 

modal (kredit) seseorang dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada 

dirinya untuk meningkatkan keuntungan usahanya yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.  

Secara ekonomi, modal dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari 

luar. Modal yang berasal dari luar biasanya merupakan pinjaman atau kredit. 

Secara garis besar sumber modal dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 

yaitu (1) pemilik usaha (modal sendiri); (2) kredit formal; (3) kredit informal; dan 

(4) kemitrausahaan. Modal usaha pengrajin pada umumnya berasal dari modal 

sendiri (80 persen), rentenir (12 persen), arisan (10 persen) dan lainnya (saudara, 

tetangga) sebanyak 8 persen seperti terlihat pada Tabel 5.1. Untuk memenuhi 

kebutuhan permodalan kebanyakan pengrajin menggunakan modal sendiri 

meskipun belum mencukupi dari kebutuhan modal yang seharusnya. Rentenir 

merupakan pilihan terakhir yang dicari pengrajin ketika membutuhkan biaya, 

meskipun bunga yang dibebankan sangat tinggi. Rentenir lebih menarik untuk 

diakses karena prosedur pembiayaan tidak rumit, prosesnya cepat, tanpa agunan 

dan berdasarkan kepercayaan.  

Tabel 5.1. 

Sumber Modal Pengrajin Kue Olahan dari Sagu 

No Sumber Modal Jumlah % 

1 Sendiri 105 70 

2 Rentenir 18 12 

3 Arisan 15 10 

4 Lainnya (saudara, tetangga) 12 8 

  Total 150 100 

Sumber: Data hasil penelitian, 2014. 
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Akibat keterbatasan modal ini, sebagian besar pengrajin tidak bisa secara 

rutin memproduksi kue, sehingga permintaan konsumen terhadap kue sering tidak 

terpenuhi. Pengrajin pernah mengajukan pinjaman langsung ke bank, namun 

pihak bank menilai bahwa pinjaman yang diberikan kepada pengrajin kecil 

memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan 

kepada pengrajin besar. Di samping itu, pengrajin tidak bisa memberikan jaminan 

yang dianggap layak oleh pihak bank. Jaminan yang diminta pihak bank adalah 

sertifikat tanah atau bangunan. Sementara itu, pengrajin belum memiliki sertifikat 

tanah atau bangunan yang dianggap layak oleh pihak bank. Dari hasil studi ini 

diperoleh informasi penting bahwa persoalan permodalan tetap menjadi kendala 

yang dihadapi oleh sebagian besar pengrajin kue olahan dari sagu dalam 

mengembangkan usahanya. 

 

5.2 Pola pembiayaan yang Telah Berjalan pada Berbagai Kegiatan Usaha  

Berbasis Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti 

Ada beberapa kegiatan usaha berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti, meliputi kegiatan usaha pembuatan tepung sagu, mie sagu, kerupuk 

sagu, sagu rendang, sagu lemak, dan cendol sagu. Dilihat dari aspek skala usaha, 

kegiatan usaha berbasis sagu tersebut didominasi oleh usaha kecil.  

Meskipun termasuk dalam kategori usaha kecil, pengusaha tetap 

membutuhkan modal untuk membiayai perkembangan usahanya. Adapun sumber 

modal usaha berbasis sagu terlihat pada Tabel 5.2.  

Tabel 5.2 

Sumber Modal Pengusaha Berbasis Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti 

No. Jenis Usaha 

Sumber Modal 

Sendiri Rentenir Arisan Koperasi 
Lainnya (saudara, 

tetangga) 

1 Tepung Sagu 5 3 - 2 - 

2 Mie Sagu 3 3 3 - 1 

3 Kerupuk Sagu 7 - - - 3 

4 Sagu Rendang 4 2 2 - 2 

5 Sagu Lemak 7 3 - - - 

6 Cendol Sagu 10 - - - - 

Jumlah 36 11 5 2 6 

Sumber:  Data hasil penelitian, 2014. 
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Dari Tabel 5.2 tampak bahwa sumber modal paling banyak berasal dari 

modal sendiri (60 persen) dan hanya 3,3 persen yang memanfaatkan koperasi 

sebagai sumber modal.  Kelebihan dari modal sendiri adalah pengusaha tidak 

perlu membagi keuntungan usahanya dengan pihak lain, tidak terlibat hutang, 

serta tidak membayar bunga dan biaya administrasi. Namun kekurangannya 

adalah jumlah modal terbatas, dan kurang motivasi pemilik usaha, artinya pemilik 

usaha yang menggunakan modal sendiri memiliki motivasi usaha yang lebih 

rendah dibandingkan dengan menggunakan modal dari luar. 

Kurangnya minat pengusaha kecil memanfaatkan koperasi sebagai 

sumber modal disebabkan karena disamping prosedurnya agak rumit dan waktu 

pencairan agak lama, koperasi memberikan potongan yang terlalu besar dari 

pinjaman yang diminta (sekitar 20 persen). Beda halnya dengan rentenir yang 

langsung memberikan pinjaman utuh tanpa potongan pada saat pengrajin 

membutuhkan modal, meskipun bunga yang dibebankan sangat tinggi (30 persen).  

Di satu sisi keberadaan lembaga keuangan informal ini amat menolong, 

karena menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga 

keuangan formal. Di sisi lain biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam 

sangat tinggi. 

Responden yang meminjam uang dari rentenir menyatakan bahwa 

dengan prosedur administrasi yang rumit dan rigid, serta waktu yang relatif lama, 

biaya yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman pada lembaga formal 

menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan membayar kelebihan tingkat bunga 

pada rentenir. Kesediaan rentenir memberikan pinjaman lebih diartikan sebagai 

bantuan atau pertolongan terhadap mereka dalam mengatasi masalah pembiayaan 

usaha, sehingga tingkat bunga yang harus dibayar lebih tinggi dianggap sebagai 

balas jasa dan merupakan hal yang wajar dan tidak memberatkan.  

Sumber modal lainnya yaitu arisan, diselenggarakan oleh kaum ibu yang 

berdekatan tempat tinggal (pertetanggaan). Jumlah peserta arisan pun berbeda-

beda, tergantung kelompok bersangkutan. Dari hasil penelitian, selain 

mengumpulkan uang, dalam kelompok arisan juga dilakukan peminjaman uang. 
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Dana yang diberikan untuk peminjaman ini berasal dari uang kas, dan hasil 

potongan peserta yang mendapat undian memenangkan arisan. 

 

5.3 Persepsi Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari Sagu tentang Lembaga 

Pembiayaan Konvensional dan Syariah 

Persepsi menurut Kotler (2003) adalah proses yang digunakan seorang 

individu untuk memilih, mengelola, dan menafsirkan suatu input informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti. Persepsi perempuan pengrajin 

kue olahan dari sagu terhadap lembaga pembiayaan perbankan konvensional dan 

syariah dilihat persepsi mereka terhadap sistem bunga. Persepsi terhadap sistem 

bunga ditanyakan kepada responden karena secara umum yang membedakan 

perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah adanya bunga. 

Persepsi bunga dari sudut pandang agama dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: (1) bertentangan dengan ajaran agama; (2) tidak bertentangan dengan ajaran 

agama; dan (3) tidak tahu/ragu-ragu. Hasil penelitian menunjukkan 66 persen 

responden menyatakan bertentangan, sementara 20 persen menyatakan tidak 

bertentangan, dan sisanya 15 persen menyatakan tidak tahu/ragu-ragu (Tabel 5.3). 

Namun demikian, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa walaupun 

terdapat persepsi bunga bank bertentangan dengan ajaran agama, namun hal 

tersebut bukan merupakan alasan utama responden dalam memilih jenis bank. 

Pengrajin mempunyai argumentasi rasional, termasuk motif ekonomis di dalam 

menentukan pilihannya. Pengrajin memiliki persepsi bahwa karakteristik bank 

syariah dan konvensional relatif tidak berbeda. 

Tabel 5.3. 

Persepsi Pengrajin tentang Bunga Bank dari Sudut Pandang Agama  

No Sumber Modal Jumlah % 

1 Bertentangan dengan ajaran agama 99 66 

2 Tidak bertentangan dengan ajaran agama 30 20 

3 Tidak tahu/ragu-ragu 21 14 

  Total 150 100 

Sumber: Data hasil penelitian, 2014. 
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Dari hasil wawancara, responden menyatakan bahwa sistem bunga 

sebenarnya tidak menjadi masalah bagi responden. Adapun yang menjadi masalah 

adalah responden tidak bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan 

formal karena prosedur pembiayaan yang rumit, prosesnya lama, dan 

mensyaratkan agunan yang memberatkan. 

 

5.4 Persepsi Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari Sagu tentang 

Pembiayaan yang Diharapkan dalam Mengembangkan Usahanya 

Lembaga kredit baik formal maupun informal di tingkat desa sangat 

penting untuk menutupi ketidakcukupan modal biaya usaha dan kebutuhan 

lainnya. Pada kenyataannya pelaku usaha kecil lebih akses ke lembaga informal 

yang menyediakan suku bunga tinggi, sebaliknya pelaku usaha besar lain dapat 

akses ke lembaga kredit formal yang menetapkan suku bunga rendah. Fenomena 

ini sangat penting untuk dipelajari, membuat kebijakan-kebijakan agar pengusaha 

kecil juga dapat akses ke lembaga formal yang menyediakan kredit dengan suku 

bunga rendah.   

Syukur (2000) menerangkan bahwa dalam menyusun skim kredit untuk 

pengusaha kecil, lembaga pembuat kebijakan harus mempertimbangkan 

karakteristik pengusaha kecil sebagai pengguna seperti masih rendahnya dalam 

dukungan asset, produktivitas, ketrampilan fisik, pendapatan, pendidikan dan 

skala usaha. Karena keterbatasan tersebut, karakteristik skim kredit yang 

ditawarkan harus berada dalam batas-batas kemampuannya, yaitu penetapan jenis 

agunan, bentuk kredit, periode kredit, dan tingkat bunga. Untuk lebih jelasnya, 

terlihat pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 menginformasikan bahwa sesuai dengan karakteristik 

pengusaha kecil, pengrajin mengharapkan kredit dengan agunan bukan sertifikat 

tanah dan bangunan tetapi dalam bentuk lainnya seperti bentuk barang bergerak 

(100 persen), kredit diberikan dalam bentuk uang tunai (90 persen), periode kredit 

jangka pendek (100 persen), dan tingkat suku bunga kredit 12 persen per tahun 

(100 persen).   
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Tabel 5.4. 

Karakteristik Skim Pembiayaan yang Diharapkan oleh Pengrajin 

No Karakteristik Skim Pembiayaan Jumlah % 

1 Jenis agunan: 

- Sertifikat tanah dan bangunan 

- Lainnya (barang bergerak) 

 

0 

150 

 

0 

100 

2 Bentuk kredit: 

- Uang tunai 

- Input produksi 

 

135 

15 

 

90 

10 

3 Periode kredit: 

- Jangka pendek 

- Jangka panjang 

 

150 

0 

 

100 

0 

4 Tingkat bunga per tahun: 

- 12 persen 

- 18 persen 

 

150 

0 

 

100 

0 

Sumber: Data hasil penelitian, 2014. 

 

Adapun rincian dari karakteristik skim pembiayaan yang diharapkan  oleh 

pengrajin kue olahan dari sagu sebagai berikut: 

1. Jenis Agunan 

Salah satu penyebab yang menghalangi akses pengrajin ke lembaga kredit 

formal adalah mereka tidak mempunyai agunan jenis sertifikat tanah dan 

bangunan. Dengan demikian lembaga kredit agar menghindari penggunaan 

agunan sertifikat tanah dan bangunan, tetapi apabila terpaksa hendaknya dapat 

diwakili oleh sertifikat pengurus kelompok seperti pada kredit program. 

Agunan dalam bentuk barang bergerak seperti sepeda, TV dan perhiasan akan 

lebih mudah diakses pengrajin.   

2. Bentuk kredit 

Sebanyak 135 orang pengrajin (90 persen) menginginkan kredit dalam bentuk 

uang tunai, karena berdasarkan pengalaman pemberian kredit dalam bentuk 

sarana produksi sering menimbulkan kerugian, seperti yaitu: (a) sering terjadi 

pengurangan dalam kuantitas atau kualitas; dan (b) keterlambatan dalam 

penyaluran dikarenakan masalah transportasi. Melalui kredit tunai, pengrajin 

dapat mengelola sendiri dana yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan 

kebutuhan.  
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3. Periode kredit 

Seluruh pengrajin menginginkan periode kredit dalam jangka pendek supaya 

keberlangsungan produksi kue dapat terjadi secara kontinyu. 

4. Tingkat bunga per tahun 

Seluruh pengrajin menginginkan tingkat bunga per tahun sebesar 12 persen. 

 

5.5  Rancangan Model Pembiayaan Bagi Perempuan  Pengrajin Kue Olahan 

dari Sagu untuk Mengembangkan Usahanya 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi dan FGD dengan 

perempuan pengrajin kue olahan dari sagu dan beberapa pengusaha kecil yang 

bergerak pada bidang usaha berbasis sagu, serta pihak P2TP2A Kabupaten 

Kepulauan Meranti, Dinas Perindustrian Perdagangan UKM dan Koperasi 

Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dirancang model pembiayaan yang tepat 

bagi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu untuk mengembangkan usahanya, 

yaitu model pembiayaan yang mengakses pembiayaan dari bank melalui 

pendamping (Gambar 5.6).   

Untuk mengimplementasikan model pembiayaan ini, para pengrajin yang 

ada di Kabupaten Kepulauan Meranti harus membentuk kelompok usaha bersama 

(KUBE) terlebih dahulu, karena dari hasil penelitian ditemukan usaha kue olahan 

dari sagu yang telah berjalan selama ini merupakan usaha rumahtangga yang 

dikelola secara individu,  meskipun pada satu desa terdapat beberapa rumahtangga 

yang mengusahakan usaha yang sama. 

Dari Gambar 5.6 dapat dijelaskan bahwa setelah pengrajin membentuk 

KUBE, masing-masing kelompok menunjuk seorang ketua yang berfungsi 

sebagai penanggung jawab dan penyampai informasi dari pihak penyandang dana 

(bank) ke anggota kelompok. Ketua kelompok akan mewakili anggota kelompok 

untuk berkoordinasi dengan pendamping sebelum pendamping menyampaikan 

permohonan pembiayaan dari masing-masing kelompok usaha. 

 

 



37 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 

Model Pembiayaan Bagi Perempuan  Pengrajin Kue Olahan dari Sagu  

(Hasil Penelitian, 2015) 

 

Adapun tugas pendamping ini nantinya adalah: 

a. Membantu pengrajin menghitung kebutuhan pembiayaan dan besarnya modal 

atau kredit yang diperlukan untuk pembiayaan usaha. Dengan pendampingan 
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ini maka pengrajin mendapatkan masukan dan berbagai alternatif pembiayaan 

yang bisa diakses dengan berbagai implikasi berkaitan dengan sumber dana 

tersebut. Melalui analisis kebutuhan tersebut maka akan diketahui berapa 

jumlah pembiayaan yang diperlukan dan disesuaikan dengan kapasitas 

produksi dan keuangan usaha. 

b. Membantu pengrajin mempersiapkan proposal pengajuan kredit (permohonan 

kredit) dimana dalam proposal tersebut dilampirkan rencana bisnis atau 

rencana usaha (business plan). 

c. Membantu pengrajin memahami perjanjian kredit yaitu berkaitan dengan 

kewajiban, kemampuan membayar dan nilai bunga dari kredit yang akan 

diakses.  

d. Sebagai mitra bank, pendamping dapat sebagai jembatan penghubung antara 

pihak perbankan dan pengajin. 

 

5.6 Sosialisasi Rancangan Model Pembiayaan yang akan Diimplementasikan 

Sebelum model diimplementasikan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi 

kepada pengrajin (sasaran penerapan model) tentang model pembiayaan yang 

sudah dirancang. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Seperti yang telah dijelaskan dari hasil penelitian sebelumnya bahwa usaha 

kue olahan dari sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dilakukan secara 

perorangan. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu kelompok usaha yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan berusaha secara bersama dalam kelompok, 

memudahkan pengrajin mengakses pembiayaan dari bank, peningkatan 

pendapatan dan usaha, serta peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial 

diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Di samping itu, 

KUBE juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin, 

yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya 

pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat 

kesehatan. Jawaban responden atas pembentukan KUBE terlihat pada Tabel 5.5. 
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Dari Tabel 5.5 tampak 3,33 persen pengrajin menyatakan tidak setuju 

dibentuknya kelompok usaha. Alasan yang dikemukakan adalah karena 

pembentukan kelompok tidak akan efektif dalam mengembangkan usaha kue 

mereka. Diperkirakan akan terjadi konflik dalam kelompok karena masing-masing 

anggota akan mementingkan kepentingan usahanya sendiri.  

Tabel 5.5 

Pendapat Pengrajin tentang  Pembentukan KUBE 

No Jawaban 
Jumlah  

(orang) 

Persentase  

(%) 

1 Setuju 135 90,00 

2 Tidak Tahu 10 6,67 

3 Tidak Setuju 5 3,33 

Total 150 100,00 

Sumber: Data penelitian diolah, 2015. 

Namun demikian, 90 persen pengrajin menyetujui dibentuknya kelompok 

usaha bersama. Menurut mereka dengan dibentuknya KUBE, usaha kue akan 

lebih maju dan berkembang karena semua anggota akan berupaya bersama untuk 

mengembangkan usaha kue kelompoknya. Oleh karena itu diharapkan setelah 

KUBE terbentuk, maka masalah kesulitan mengakses permodalan dari bank dapat 

teratasi, sehingga dapat terjadi peningkatan usaha dan pendapatan pengrajin kue 

olahan dari sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

2. Penunjukan Pendamping  

Pendamping merupakan orang yang ditunjuk oleh Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai 

pendamping pengrajin dalam mengakses kredit dari bank. Pendapat pengrajin 

tentang penunjukan pendamping dapat dilihat pada Tabel 5.6.  

Tabel 5.6 

Pendapat Pengrajin tentang Penunjukan Pendamping 

No Jawaban 
Jumlah  

(orang) 

Persentase  

(%) 

1 Setuju 140 93,34 

2 Tidak Tahu 8 5,33 

3 Tidak Setuju 2 1,33 

Total 150 100,00 

Sumber: Data penelitian diolah, 2015. 
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Tabel 5.6 menunjukkan 93,34 persen pengrajin menyetujui ditunjuknya 

pendamping. Pengrajin berharap pendamping dapat membantu pengrajin dalam 

menyiapkan administrasi yang dipersyaratan oleh bank dalam mengajukan kredit, 

seperti proposal pengajuan pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan, 

neraca dan laba rugi minimal 1 tahun terakhir, dan laporan arus kas. Oleh karena 

itu dengan adanya kegiatan pendampingan dalam mengakses pembiayaan, 

pengrajin dapat memperoleh tambahan modal dari lembaga keuangan sehingga 

mampu mengembangkan usahanya. 

 

3. Lembaga Keuangan  yang akan Diakses 

Mengenai lembaga keuangan yang akan diakses pendanaannya, ada 

beberapa alternatif seperti terlihat dalam Tabel 5.7. Pengrajin mengharapkan 

lembaga keuangan yang diakses pembiayaannya adalah BRI Cabang Selat 

Panjang. Alasannya adalah sepengetahuan mereka bunga yang dibebankan kepada 

peminjam lebih rendah. Sedangkan lembaga keuangan yang lain membebankan 

bunga yang lebih tinggi.  

Tabel 5.7 

Alternatif Lembaga Keuangan yang akan Diakses Pengrajin 

No Jawaban 
Jumlah  

(orang) 

Persentase  

(%) 

1 BRI 128 85,33 

2 Bank Riau Kepri 5 3,33 

3 BPR 7 4,67 

4 Koperasi 10 6,67 

Total 150 100,00 

Sumber: Data penelitian diolah, 2015. 

Di samping itu menurut pengrajin, BRI menyediakan kredit bagi usaha 

kecil. Namun pengrajin tidak berani untuk mengakses kredit tersebut dikarenakan 

tidak mempunyai agunan yang dianggap layak oleh bank. 
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5.7  Model Pembiayaan bagi Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari Sagu 

yang Siap Diimplementasikan 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Model Pembiayaan bagi 

Perempuan Pengrajin Kue Olahan dari sagu yang siap diimplementasikan adalah 

model pembiayaan yang mengakses pembiayaan dari bank melalui pendamping. 

Oleh karena itu, rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mengimplementasikan model tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu program 

pemerintah, yang ditangani oleh kementerian sosial yang tujuan secara umumnya 

ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.  

Berdasarkan hasil FGD dengan pihak pengrajin kue olahan sagu dan Dinas 

Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015 

di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, maka disepakati bahwa 

pembentukan KUBE akan didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pembentukan KUBE 

tersebut, yaitu: 

a. Keanggotaan  

Untuk menjadi anggota KUBE, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan 

yaitu: 

1) Anggota KUBE terdiri dari 5-10 orang. 

2) Anggota KUBE merupakan anggota yang berasal dari desa atau dusun 

yang sama dan memiliki visi serta misi yang sama. 

3) Berusia 17 tahun dan maksimal 50 tahun. 

4) Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok. 

5) Anggota KUBE saling mengenal satu sama lain dan memiliki jenis usaha 

yang seragam (sama). 

6) Anggota KUBE merupakan kelompok yang memiliki usaha atau 

kemampuan dalam menjalankan suatu usaha, yang dimaksudkan ialah 

potensi untuk memulai dan menjalankan usaha. 
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7) Memiliki satu kantor sebagai pusat pertemuan degan perlengkapan kantor 

yang dibutuhkan. Kantor tersebut nantinya berfungsi sebagai fasilitas rapat 

dan diskusi sesama anggota KUBE. 

8) Anggota KUBE merupakan warga Negara asli Indonesia yang memiliki 

identitas resmi (KTP dan KK). 

9) Anggota KUBE merupakan masyarakata yang menjaga tanggungjawab, 

artinya agar nantinya program KUBE ini tidak berjalan sia-sia (berhenti di 

tengah jalan karena alasan pesimisme). 

10) Harus ada legalitas dari kepala desa atau lurah setempat mengenai 

kegiatan KUBE 

b. Organisasi dan Manajemen 

1) Kepengurusan. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau 

dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti 

kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah 

merupakan hasil pilihan dari anggotanya. Pengurus terdiri dari 1 ketua, 1 

sekretaris, 1 bendahara, dan sisanya berpean sebagai anggota.  

2) Ketua bertanggung jawab kepada rapat kelompok, memimpin dan 

bertanggung jawab atas kelangsungan KUBE, memimpin seluruh kegiatan 

kelompok. membimbing dan mengawasi serta mengarahkan sekretaris dan 

bendahara, membagi tugas atau menugasi anggota untuk melaksanakan 

sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok, mengambil keputusan 

sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil musyawarah kelompok, 

berhubungan/konsultasi dengan para pembina, melaksanakan transaksi 

dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan usaha, pemeliharaan 

pembelian dan penjualan kue sesuai dengan kesepakatan kelompok, 

memeriksa dan menutup buku kas serta memeriksa buku catatan 

administrasi lainnya dan melaporkan perkembangan KUBE secara berkala 

pada anggota dan pembina. Di samping itu, dalam menerapkan model 
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pembiayaan ketua bertugas mewakili anggota kelompok untuk 

berkoordinasi dengan pendamping.  

3) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam melaksanakan administrasi 

kelompok, mewakili ketua apabila berhalangan, mengundang rapat 

kelompok atas perintah ketua, mencatat hasil keputusan rapat kelompok, 

mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota, menyusun 

laporan untuk rapat kelompok, mengisi buku-buku administrasi kelompok 

dan membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok.  

4) Bendahara bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran uang KUBE, 

menyimpan segala penerimaan/keuangan kelompok, membayar dan atau 

mengeluarkan uang untuk sesuatu keperluan yang telah disetujui oleh 

ketua, membuat buku catatan pembantu tentang usaha ekonomi produktif 

kelompok, melaporkan keadaan keuangan KUBE dalam rapat kelompok, 

musyawarah kelompok merupakan pengambil keputusan tertinggi, dalam 

hal antara lain: memilih dan menetapkan pengurus KUBE, menentukan 

pembagian kerja anggota kelompok, menentukan kebijaksanaan, langkah 

serta keputusan, bersama-sama dengan pengurus membuat rincian tugas 

pengurus dan anggota KUBE. 

5) Keanggotaan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5 

sampai 10 orang / KK. 

6) Administrasi. Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan 

baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau 

administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, 

keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Catatan dan administrasi 

KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, 

pembukuan keuangan/pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya. 

7) Menetapkan tempat sebagai pusat operasional KUBE dan membuat 

anggaran dasar KUBE. 

c. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 

Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna 

dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan 
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motivasi dan kemampuan pelaksanaan di lapangan serta kapasitas manajemen 

pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya 

pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan 

sesuai dengan rencana. 

 

2.  Penunjukan Pendamping  

Pendampingan kredit bagi bisnis UMKM merupakan sesuatu yang penting 

dalam rangka mendorong perkembangan UMKM agar lebih maju dan berdaya 

saing. Hal itu karena tambahan modal yang diperoleh digunakan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk dan atau lebih 

mengembangkan usaha. 

Pendampingan kredit dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau usaha 

yang dilakukan dalam upaya mendampingi UMKM (usaha mikro kecil dan 

menengah) agar mendapatkan pendanaan kredit atau akses permodalan untuk 

mendukung kemajuan usahanya. Pada dasarnya peran pendampingan menjadi 

sangat penting sebab dapat membantu para UMKM mendapatkan berbagai solusi 

dalam mengatasi masalah yang dihadapi usahanya. Maka sebenarnya 

pendampingan kredit tidak menggantikan atau mengambil alih peranan dari 

UMKM namun membantu mereka mendapatkan pemecahan masalah yang 

dihadapi. 

Untuk pendampingan kredit atau keuangan termasuk didalamnya adalah 

bagaimana UMKM mendapatkan jalan yang tepat dalam mengakses permodalan 

atau pembiayaan kepada perbankan. Akses pembiayaan ini termasuk didalamnya 

ialah kredit usaha rakyat (KUR).  

Adapun yang bisa memberikan jasa pendampingan yaitu perorangan 

maupun lembaga dan koperasi. Untuk jasa pendampingan bisa berbagai macam 

sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dialami oleh UMKM seperti jasa 

manajemen, produksi atau teknologi, pemasaran, keuangan dan lainnya. 
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FGD dengan pihak pengrajin kue olahan sagu dan Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan pada 

tanggal 20 Mei 2015, di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasilnya adalah Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti menunjuk 

pendamping pengrajin untuk mengakses pembiayaan.  

Pendamping yang ditunjuk adalah koperasi yang dinilai memiliki kinerja 

yang bagus, yaitu Koperasi Cahaya Multi Indonesia (CMI). Pihak Koperasi CMI 

menunjuk orang yang dianggap kompeten menjalankan tugas sebagai pendamping 

UMKM dalam mengakses kredit dari bank dengan melakukan rapat, yang 

menunjuk Joko Sucahyo sebagai pendamping pengrajin. 

Dari hasil penelitian, kegiatan pendampingan mengakses kredit sudah 

dilakukan sejak tahun 2012. Pendamping melakukan kegiatan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Hasil analisis usaha dari pendamping yang dijadikan 

jaminan oleh pihak bank. Selama ini, pelaku usaha yang didampingi dalam 

mengakses kredit tidak pernah bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, 

sehingga pihak bank sudah sangat mempercayai pendamping tersebut. Usaha yang 

sudah didampingi dalam mengakses kredit adalah bengkel motor, warung 

sembako, kios pertanian, pedagang pakaian, pedagang sate dan pedagang pulsa 

dengan plafon kredit sebesar 5 juta hingga 15 juta rupiah dari Bank Riau Kepri 

Cabang Selat Panjang dan BRI Cabang Selat Panjang. Namun usaha kue olahan 

sagu belum pernah mendapatkan pendampingan dalam mengakses kredit dari 

bank. Setelah dilakukan wawancara, pengrajin kue olahan sagu belum mengetahui 

adanya kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan tersebut. Hal ini merupakan 

peluang dan harapan bagi pengrajin kue olahan sagu dalam memperoleh 

pembiayaan dari bank.  

 

3. Penetapan Lembaga Keuangan yang akan Diakses  

Untuk menentukan bank yang akan diakses kreditnya, dilakukan FGD 

dengan pengrajin, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dan 

pendamping yang ditunjuk pada tanggal 21 Mei 2015 di kantor Dinas 
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Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Hasil FGD diperoleh bank yang akan diakses kreditnya oleh pengrajin adalah BRI 

Cabang Selat Panjang, dengan jenis kredit KUR Mikro. Pertimbangannya adalah 

koperasi yang dikelola pendamping telah memperoleh KUR dari BRI Cabang 

Selat Panjang sejak tahun 2012 hingga saat ini, dan tidak pernah mengalami 

kemacetan dalam membayar angsuran ke BRI. 

Syarat umum untuk mengajukan KUR Mikro diantaranya: 

 Usaha yang sudah dijalankan minimal selama 6 bulan, serta belum pernah 

menerima kredit dari pihak lain. 

 Usaha yang dijalankan adalah usaha produktif tetapi belum bankable. 

 Dana bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau modal investasi, 

namun tidak untuk konsumtif. 

 Pengrajin dapat menerima KUR walaupun sedang menerima kredit konsumtif. 

 Melampirkan dokumen pribadi seperti KTP dan KK. 

 Melampirkan surat keterangan usaha yang berasal dari desa. 

Syarat khusus yang harus dipenuhi pengrajin jika ingin mengakses KUR 

Mikro, yaitu:  

 Plafond kredit maksimal 20 juta.  

 Suku bunga 10,5% per tahun.  

 Jangka waktu maksimal 3 tahun.  

 Agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank proyek yang dibiayai 

cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).  
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Adapun rencana tahapan berikutnya yang akan dilakukan oleh tim peneliti 

adalah mengimplementasikan model pembiayaan bagi perempuan pengrajin kue 

olahan dari sagu dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan skim 

IbM pada tahun 2016. Tim peneliti sudah mengajukan proposalnya dengan judul: 

IbM untuk Kapasitas Produksi, Manajemen Keuangan dan Pemasaran Usaha Kue 

Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola pembiayaan yang telah berjalan pada berbagai kegiatan usaha berbasis 

sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pola pembiayaan dengan 

sumber modal yang berasal dari modal sendiri, rentenir, lainnya (saudara, 

tetangga), arisan dan koperasi. 

2. Persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang lembaga 

pembiayaan perbankan konvensional dan perbankan syariah dilihat dari 

persepsi mereka terhadap sistem bunga. Sebagian besar pengrajin menyatakan 

bunga bertentangan dengan ajaran agama, namun hal tersebut bukan 

merupakan alasan utama responden dalam memilih jenis bank. Pengrajin 

mempunyai argumentasi rasional, termasuk motif ekonomis di dalam 

menentukan pilihannya. Pengrajin memiliki persepsi bahwa karakteristik bank 

syariah dan konvensional relatif tidak berbeda. 

3. Persepsi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu tentang pembiayaan yang 

diharapkan adalah pengrajin mengharapkan kredit dengan agunan bukan 

sertifikat tanah dan bangunan tetapi dalam bentuk lainnya seperti bentuk 

barang bergerak, kredit diberikan dalam bentuk uang, periode kredit jangka 

pendek, dan tingkat suku bunga kredit 12 persen per tahun.  

4. Model pembiayaan yang tepat bagi perempuan pengrajin kue olahan dari sagu 

untuk mengembangkan usahanya adalah model pembiayaan yang mengakses 

pembiayaan dari bank melalui pendamping. 

 

7.2 Saran 

Ada beberapa saran yang bisa diberikan terkait dengan permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Pemerintah diharapkan dapat membentuk lembaga penjamin kredit usaha kecil 

sebagai koordinator dana  pengembangan usaha kecil yang sahamnya dimiliki 

oleh pemerintah.  

2. Untuk meningkatkan skala usaha kue olahan dari sagu perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan mengenai manajemen bisnis usaha, agar usaha 

kue olahan dari sagu terus berkelanjutan sehingga upaya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya menjadikan Kabupaten Kepulauan 

Meranti sebagai kota wisata kuliner berbagai makanan sagu pada masa yang 

akan datang dapat terwujud. 
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Lampiran 1.  Instrumen Penelitian 

 

MODEL PEMBIAYAAN BAGI PEREMPUAN PENGRAJIN  

KUE OLAHAN DARI SAGU DALAM UPAYA MENDUKUNG 

PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA  

DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 

A. Karaktersitik Pengrajin 

1. Nama    : ...................................................................... 

2. Alamat   : ...................................................................... 

3. Umur    : .............  tahun 

4. Tingkat Pendidikan  : ...................................................................... 

5. Pengalaman Berusaha : .............  tahun 

6. Alasan Berusaha  : 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. Usaha yang dilakukan dalam bentuk perorangan atau kelompok? 

Jelaskan! 

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………....... 
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B. Aspek Produksi 

1. Jenis kue apa saja yang diproduksi?  

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Produksi rata-rata (per produksi)? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Bahan baku yang digunakan? 

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………... 

4. Tenaga kerja yang digunakan apakah dari luar keluarga? (Ya/tidak). 

Jika iya, berapa upahnya? 

……………………………………………………………...........................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. Peralatan yang digunakan dalam membuat kue apa saja? 

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...
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……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………... 

6. Harga produksi untuk masing-masing kue?  

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. Apakah dalam memproduksi kue mengalami hambatan? (Ya/tidak). 

Jelaskan ! 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

C. Aspek Pemasaran 

1. Kue yang diproduksi dipasarkan ke mana saja? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Bagaimana pengemasan yang dilakukan?  

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..... 

3. Kegiatan promosi seperti apa yang sudah pernah dilakukan? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

4. Apakah dalam memasarkan hasil produksi mengalami hambatan? 

(Ya/tidak). Jelaskan ! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

D. Aspek Pembiayaan 

1. Modal yang digunakan untuk membuat kue diperoleh dari mana? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Apakah pernah mendapatkan pinjaman dana untuk mengembangkan 

usaha? (Pernah/tidak pernah). Jelaskan ! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Berapa besar jumlah pinjaman dana yang diperoleh? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................... ……………………………………………………. 

4. Berapa besar jumlah pembayaran angsurannya dan dalam jangka waktu 

berapa lama pembiayaan dilunasi? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. Jaminan apa yang diberikan untuk memperoleh pinjaman dana tersebut? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

6. Hambatan apa saja yang dialami dalam memperoleh tambahan modal 

(pinjaman dana)? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

E. Pola pembiayaan yang telah berjalan pada berbagai kegiatan usaha berbasis 

sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti: 

1. Tepung Sagu 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Mie Sagu 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Kerupuk Sagu 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Sagu Rendang 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5. Sagu Lemak 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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6. Cendol Sagu 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

F. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem bunga di bank dipandang dari 

sudut agama?  (bertentangan/tidak bertentangan/ragu-ragu). Jelaskan Alasan 

Anda ! 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

G. Apakah ada Lembaga keuangan informal seperti arisan, rentenir, dan lain-

lain? Bagaimana pendapat Anda dengan lembaga tersebut? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

H. Pembiayaan seperti apa yang Anda harapkan dalam mendukung 

pengembangan usaha Anda dari aspek: 
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1. Jenis agunan 

………………………………………………………………………………

..………….………………………………………………………………….

.……………………….……………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………........................... 

2. Bentuk kredit 

………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………............................ 

3. Periode kredit  

………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………..

…………………………………….………………………………………..

………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………............................ 

4. Tingkat suku bunga 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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I. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah yang mendukung perkembangan 

usaha Anda? (Ada/Tidak). Jelaskan !  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

J. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah yang memberatkan perkembangan 

usaha Anda? (Ada/Tidak). Jelaskan !  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

K. Apakah ada pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung 

peningkatan usaha Anda? (Ada/Tidak). Jelaskan ! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

L. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

usaha? Jelaskan ! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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M. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembentukan kelompok usaha bersama 

(KUBE)? (Setuju / Tidak tahu / Tidak Setuju).  Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

N. Bagaimana pendapat Ibu tentang penunjukan pendamping kredit? (Setuju / 

Tidak tahu / Tidak Setuju). Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

O. Menurut pendapat Ibu, sebaiknya lembaga keuangan apa yang bisa diakses 

kreditnya? Kenapa? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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ABSTRAK 

Sagu merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti 

Provinsi Riau. Di daerah ini telah mulai berkembang usaha home industry kue 

olahan sagu. Namun menghadapi kendala dalam pengembangan usahanya yaitu 

terbatasnya permodalan dan akses pembiayaan, lemahnya jaringan usaha dan 

kemampuan penetrasi pasar, serta terbatasnya akses informasi dan teknologi. 

Salah satu strategi pengembangan home industry yang dapat dilakukan adalah 

melalui kemitraan usaha sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan lokalitas 

dengan memadukan, mengorganisasi dan mentransformasi seluruh potensi yang 

ada terutama aspek pemasaran dan pendanaan sehingga dapat menciptakan sinergi 

pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan bertujuan: 1) mengkaji 

pelaksanaan kemitraan yang sudah terjalin antara pengrajin kue olahan sagu 

dengan Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) mengidentifikasi manfaat 

yang diperoleh dari pelaksanaan kemitraan; dan 3) mengkaji dampak pelaksanaan 

kemitraan terhadap pendapatan pengrajin. Penelitian dilakukan menggunakan 

metode survey dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pengambilan 

sampel secara purposive dengan teknik pengumpulan data melalui in-depth 

interview dan FGD. Hasil penelitian menemukan: 1) Pelaksanaan kemitraan yang 

dilakukan antara pengrajin kue olahan sagu dengan Dekranasda masih dalam 

bentuk kerja sama pemasaran, dan belum ada perjanjian tertulis mengenai 

kemitraan tersebut karena hanya menerapkan prinsip saling percaya; 2) 

Pelaksanaan kemitraan bermanfaat bagi kedua belah pihak; 3) Pengrajin yang 

mengikuti program kemitraan memperoleh pendapatan yang lebih baik 

dibandingkan pengrajin yang tidak mengikuti program kemitraan. 

 

Kata Kunci: peningkatan ekonomi, pengrajin kue olahan sagu, kemitraan usaha 

 

ABSTRACT 

Sago is one of the leading commodities of Kepulauan Meranti regency of Riau 

Province. In this area has begun to develop home industry of sago cake. But face 

obstacles in their business development, namely the limited capital and access to 

finance, lack of business networks and market penetration, as well as limited 

access to information and technology. One of the home industry development 

strategies that can be done is through business partnerships as a way to grow the 

locality by combining, organizing and transforming all this potential, especially 

marketing and financial aspects so as to create synergy development.  

mailto:pku_henny@yahoo.com
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Therefore, this research aims to: 1) assess the implementation of the partnership 

that has existed between sago cake makers with Dekranasda Meranti Islands 

District; 2) identify the benefits derived from the implementation of the 

partnership; and 3) assessing the impact of the implementation of the partnership 

to income sago cake makers. The research was conducted using survey methods 

and data analysis using descriptive analysis. The purposive sampling was used 

and the data was collected through in depth interview and Focus Groups 

Discussion. The results found: 1) Implementation of the partnership conducted 

between sago cake makers with Dekranasda still in the form of cooperative 

marketing, and there is no written agreement about the partnership because it 

only applies the principle of mutual trust; 2) Implementation of the partnership is 

beneficial to both sides; 3) sago cake makers who follow the partnership program 

to earn better than sago cake makers who do not follow the partnership program. 

 

Key words: economic improvement, sago cake makers, partnerships 

 

PENDAHULUAN 

Usaha kecil di Indonesia memiliki peran penting dalam menyerap tenaga 

kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah 

tangga. Salah satu usaha kecil yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan 

adalah industri pengolahan hasil pertanian. Prospek industri pengolahan di 

samping sebagai pasar bagi hasil pertanian, juga sebagai penyedia lapangan 

pekerjaan di pedesaan dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Salah satu 

industri pengolahan yang berprospek cerah dikembangkan di Kabupaten 

Kepulauan Meranti Provinsi Riau adalah industri kue olahan sagu. Kue olahan 

sagu berbahan dasar tepung sagu dan merupakan salah satu produk olahan sagu 

yang dihasilkan petani sagu di daerah ini.  

Sagu merupakan salah satu komoditas unggulan daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, apabila kue olahan sagu dikembangkan maka 

Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menjadi kota wisata kuliner berbagai 

makanan sagu, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi 

pengrajin pada masa yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut, maka 

diperlukan campur tangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait dengan 

berbagai program terutama penyediaan modal maupun pemasaran produk untuk 

membantu pengrajin melalui pola kemitraan.   

Kemitraan usaha dengan pihak pemerintah maupun swasta sangatlah 

diperlukan untuk membantu pengrajin kue olahan dari sagu untuk 

mengembangkan usahanya, tidak hanya terbatas pada upaya permodalan saja, 

tetapi juga penyuluhan, bimbingan maupun jaminan pasar sesuai prinsip dasar 

kemitraan, yaitu sukarela dan saling memerlukan. Definisi kemitraan menurut 

beberapa ahli, antara lain menurut Hafsah (2000), kemitraan adalah suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu 

untuk meraih manfaat atau keuntungan bersama sesuai prinsip saling 

membutuhkan dan saling mengisi berdasarkan pada kesepakatan.  
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Adapun menurut Partomo (2004), kemitraan usaha merupakan salah satu 

strategi pengembangan UKM di mana terdapat hubungan kerja sama usaha di 

antara pihak yang bersifat sinergis, suka rela, berdasarkan prinsip saling 

membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan disertai dengan 

pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar. Konsep kemitraan dalam 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 adalah kerja sama antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan 

dan pengembangan usaha yang berkelanjutan oleh usaha besar atau usaha 

menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, 

dan saling menguntungkan (Sumardjo, 2004). 

Lebih lanjut Sumardjo (2004) menyatakan bentuk-bentuk kemitraan yang 

dapat dilakukan adalah: 1) kerjasama keterkaitan antar hulu hilir; 2) kerjasama 

keterkaitan antar hilir hulu; 3) kerjasama dalam pemilik usaha; 4) kerjasama 

dalam bentuk bapak anak angkat; 5) kerjasama dalam bentuk bapak angkat 

sebagai modal ventura; 6) inti plasma; 7) sub kontrak; 8) dagang umum; 9) 

waralaba; dan 10) keagenan.  

Bentuk kemitraan yang sudah dilakukan pengrajin kue olahan sagu adalah 

pola kemitraan dagang umum. Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-

Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan 

antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya 

usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau 

usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha 

besar mitranya. Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha 

menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari 

usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh 

usaha menengah atau usaha besar mitranya. Bisa juga dikatakan bahwa pola 

dagang umum mengandung pengertian hubungan kemitraan antara kelompok 

mitra dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra memasarkan hasil 

produksi kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra. 

Pola kemitraan dagang umum dilakukan pengrajin kue olahan sagu dengan 

Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Pengrajin memasarkan kue yang dihasilkan  melalui Gerai Dekranasda. Hasil 

yang diharapkan dari pelaksanaan kemitraan ini adalah peningkatan ekonomi 

pengrajin, menambah pengetahuan, dan memberikan jaminan pasar yang pasti 

untuk produksi yang dihasilkan. Bagi pihak Dekranasda diharapkan dapat 

memenuhi permintaan pasar.  

Berdasarkan uraian tersebut, timbul pertanyaan apakah ada keuntungan 

lain yang diperoleh dengan terjalinnya kemitraan antara pengrajin dengan pihak 

Dekranasda? Oleh karena itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan dengan tujuan: 

1) mengkaji pelaksanaan kemitraan yang sudah terjalin antara pengrajin kue 

olahan sagu dengan Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) 

mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kemitraan; dan 3) 

mengkaji dampak pelaksanaan kemitraan terhadap pendapatan pengrajin. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pengrajin kue olahan sagu dalam mengembangkan usahanya dengan pola 

kemitraan yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. Selain itu sebagai 
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rekomendasi bagi pihak Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti dalam 

menyempurnakan pelaksanaan kemitraan untuk mempercepat peningkatan 

ekonomi pengrajin kue olahan sagu.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi 

Riau. Secara spesifik, penelitian ditekankan pada daerah yang ditemukan 

pengrajin kue olahan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu di Kecamatan 

Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang dan 

Kecamatan Rangsang Barat. Penelitian berlangsung selama lebih kurang 11 bulan. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah pengrajin kue olahan dari sagu di 

Kabupaten Kepulauan Meranti yang bermitra dengan Dekranasda Kabupaten 

Kepulauan Meranti dan yang tidak bermitra masing-masing sebanyak 50 orang. 

Mereka dipilih secara purposive karena mempunyai sifat yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. Penelitian 

ini bertumpu pada latar belakang masalah untuk menjawab identifikasi penelitian 

yang dilakukan. Melalui pendekatan deskriptif tujuan penelitian yang pada intinya 

bertumpu pada usaha untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasi data akan dapat tercapai secara optimal.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai 

data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer dikumpulkan 

melalui wawancara baik kepada pengrajin kue olahan sagu, maupun pihak 

Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti. Wawancara mendalam (in-depth 

interview) juga dilakukan dan tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang 

dipersiapkan sehingga wawancara dilakukan berdasarkan pada topik 

permasalahan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi di lapangan 

secara langsung dan FGD (Focus Groups discussion). Data sekunder 

dikumpulkan dari instansi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, 

yaitu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk 

menggambarkan pelaksanaan kemitraan serta manfaat yang diperoleh. Analisis 

dekriptif kuantitatif dilakukan dengan menghitung pendapatan pengrajin kue 

olahan sagu yang menjadi mitra dan non mitra, serta R/C rasio. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Pengrajin Kue Olahan Sagu 

Usaha kue olahan dari sagu pada umumnya dimulai setelah wanita 

berumah tangga. Istri merasa perlu membantu suami mencari nafkah karena 

penghasilan dari suami tidak mencukupi. Sebaliknya suami memberi dukungan 

karena mereka merasa tekanan ekonomi lebih besar bila hanya mengandalkan 

penghasilan rumah tangga hanya dari suami.  

Alasan lain para istri mengusahakan kue olahan dari sagu adalah: (1) 

adopsi keterampilan lebih mudah dan cepat, (2) pekerjaan dapat dilakukan di 

rumah, dan (3) kondisi lingkungan. Alasan keterampilan cukup banyak 

dikemukakan oleh pengrajin. Membuat kue olahan dari sagu sangat mudah 

dipelajari. Di samping itu, ada kesadaran bahwa daerahnya merupakan daerah 

penghasil sagu. Alasan bahwa pekerjaan bisa dilakukan di rumah menunjukkan 

bahwa para wanita masih menginginkan jenis pekerjaan yang memungkinkannya 

untuk tetap bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Alasan kondisi lingkungan, 

kebanyakan wanita yang mengusahakan kue olahan dari sagu pada lingkungan 

setempat umumnya masyarakat pedesaan yang masih mempunyai ikatan sosial 

yang tinggi dengan lingkungannya.  

Keadaan usaha kue olahan dari sagu dikerjakan secara perorangan atau 

keluarga. Pengrajin merasa usaha mandiri lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan usaha berkelompok. Pernah dibentuk kelompok berusaha, namun bubar 

karena manajemen kelompok tidak sesuai dengan harapan anggota. Peranan 

kelompok tidak menonjol, dan pengrajin tidak banyak memperoleh manfaat dari 

keikutsertaannya dalam kelompok usaha tersebut.  

Kue yang dihasilkan oleh pengrajin adalah: kue bangkit sagu, kue 

semprong sagu, kue kembang goyang, dan brownies sagu. Kue brownies sagu 

dibuat jika ada permintaan dari konsumen saja, karena jenis kue ini hanya 

memiliki masa penyimpanan selama 3 hari. Kue yang paling sering dibuat adalah: 

(a) kue bangkit sagu, (b) kue semprong sagu, dan (c) kue kembang goyang sagu. 

Kue bangkit dan semprong sagu memiliki masa penyimpanan selama 6 bulan, 

sedangkan kue kembang goyang sagu hanya bertahan disimpan selama 3 bulan. 

Oleh karena masa penyimpanan yang relatif lama, semua pengrajin lebih sering 

membuat ketiga jenis kue tersebut.  

Pengrajin menggunakan tepung sagu sebagai bahan baku dalam membuat 

kue-kue tersebut. Tepung sagu dibeli di pasar dengan harga Rp7.000 per kg, dan 

cukup banyak tersedia di sana. Akan tetapi, jika mendekati lebaran, harga tepung 

sagu meningkat menjadi dua kali lipat.  

Tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi kue adalah tenaga kerja 

dalam keluarga, seperti anak maupun menantu. Ada juga pengrajin yang 

menggunakan tenaga kerja dari luar, jika pengrajin memperoleh pesanan kue yang 

lebih banyak dari biasanya, seperti pada saat menghadapi lebaran. Jika pengrajin 

menggunakan tenaga kerja dari luar, upah tenaga kerja per orang adalah Rp5.000 

per 100 buah kue semprong sagu, Rp5.000 per 1 kg kue kembang goyang sagu, 

dan Rp5.000 per 1 kg kue bangkit. Secara teknis, pengrajin tidak mengalami 

kendala dalam memproduksi kuenya. 
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Proses produksi kue olahan dari sagu pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan peralatan yang sederhana. Menurut pengrajin, ada keinginan 

membeli peralatan yang lebih modern untuk memudahkan pengrajin dalam 

bekerja, namun belum memiliki modal yang cukup karena harga peralatan modern 

lebih mahal. Rata-rata pengrajin memiliki modal yang berasal dari modal sendiri 

meskipun belum mencukupi dari kebutuhan modal yang seharusnya. Kelebihan 

dari modal sendiri adalah pengrajin tidak perlu membagi keuntungan usahanya 

dengan pihak lain, tidak terlibat hutang, serta tidak membayar bunga dan biaya 

administrasi. Namun kekurangannya adalah jumlah modal terbatas dan kurang 

motivasi, artinya pengrajin yang menggunakan modal sendiri memiliki motivasi 

usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal dari luar. 

 

2. Pelaksanaan Kemitraan  

Kemitraan yang dilaksanakan antara pengrajin kue olahan sagu dengan 

Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti dimulai sejak tahun 2012. Pola 

kemitraan yang dijalankan adalah Pola Dagang Umum, yaitu pengrajin memasok 

kue yang dihasilkannya ke Gerai Dekranasda dan selanjutnya Dekranasda yang 

memasarkannya ke konsumen, seperti terlihat pada Gambar 1. Pihak Dekranasda 

melakukan pendampingan kemitraan dengan memberikan pembinaan dan 

pelatihan kepada pengrajin tentang desain kemasan produk, variasi bentuk dan 

rasa kue yang diproduksi, serta pembuatan laporan keuangan yang sederhana. 

Seperti pernyataan Hendro (2013) Dekranasda harus mampu membantu dan 

menjadi mitra yang baik bagi pengrajin lokal dalam menghasilkan suatu produk 

berkualitas untuk  memenuhi kebutuhan pasar lokal dan global. Namun pihak 

Dekranasda tidak memberikan bantuan permodalan kepada pengrajin. 
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Keterangan: 

       Garis kemitraan    

       Garis koordinasi 

 

Sumber: Henny Indrawati dan Caska, 2015 

Gambar 1. Pola Kemitraan antara Pengrajin dengan Dekranasda 
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Dari Gambar 1 juga tampak ada koordinasi antara Dekranasda dengan 

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Pihak P2TP2A membantu Dekranasda menjaring 

pengrajin yang akan dijadikan mitra. Sedangkan koordinasi antara P2TP2A 

dengan pengrajin adalah P2TP2A mendata pengrajin yang masih eksis 

mengembangkan usahanya dan juga memberikan bantuan dalam hal 

mempromosikan produk pengrajin apabila ada kegiatan pameran baik di dalam 

maupun di luar Kabupaten Kepulauan Meranti.  

Ada syarat yang ditetapkan oleh Dekranasda kepada pengrajin untuk 

menjadi mitra, yaitu pengrajin harus bisa memproduksi kue dengan kemasan yang 

menarik, rasanya enak, tidak terlalu keras dan tidak terlalu renyah. Menurut Arief 

Maulana (2008) keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya 

kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-

pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etika 

bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan 

kemitraan. Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari 

kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau 

atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang 

bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika 

bisnis (nilai, moral, sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan 

kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. 

Dalam hal penetapan harga, pihak Dekranasda menetapkan harga sesuai 

dengan kue yang dihasilkan oleh pengrajin. Pembayaran dilakukan langsung pada 

saat pengrajin mengantarkan kuenya ke Gerai Dekranasda. Kue yang diantar 

pengrajin meliputi kue bangkit sagu dengan harga Rp 70.000/kg, kue semprong 

sagu dengan harga Rp 90.000/kg, dan kue kembang goyang sagu dengan harga    

Rp 70.000/kg. Kue-kue tersebut dikemas dalam ukuran kemasan ¼ kg.  

Pengrajin mengantarkan kuenya selama satu kali dalam 4-5 hari. Rata-rata 

jumlah kue yang diantarkan per minggu sebanyak 6 kg kue bangkit sagu, 5 kg kue 

semprong sagu, dan 3 kg kue kembang goyang sagu. Selama menjalankan 

kemitraan, tidak ada perjanjian tertulis antara Dekranasda dengan pengrajin. 

Namun demikian kemitraan tetap berlanjut hingga saat ini.  

 

3. Manfaat Pelaksanaan Kemitraan 

Dalam melaksanakan kemitraan, pihak Dekranasda tidak memberikan 

bantuan modal. Manfaat yang diperoleh pengrajin dalam pelaksanaan kemitraan 

adalah: adanya pembinaan teknis dalam hal pembuatan kue yang enak dengan 

bentuk yang lebih bervariasi, pengemasan yang lebih menarik, peningkatan 

produksi, terjaminnya pemasaran kue yang diproduksi, meningkatkan daya saing 

produk, dan pembayaran dibayar tunai.  

Manfaat yang diperoleh Dekranasda dalam pelaksanaan kemitraan ini 

adalah: terjaminnya kontinuitas kue olahan sagu dengan mutu yang lebih baik, 

dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kue olahan sagu. Sama halnya 

dengan yang diungkapkan oleh Rita dkk (2014) bahwa keuntungan melaksanakan 

kemitraan pola dagang umum diantaranya berasal dari marjin harga dan jaminan 
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harga produk yang diperjualbelikan serta kualitas produk sesuai dengan 

kesepakatan pihak yang bermitra.  

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kemitraan menurut 

Arief Rahmana (2008) diantaranya adalah: meningkatnya produktivitas, efisiensi, 

jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk, menurunkan resiko kerugian, 

memberikan social benefit yang cukup tinggi, dan meningkatkan ketahanan 

ekonomi secara nasional. Kemanfaatan kemitraan dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut 

pandang: Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut 

efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, 

mencegah fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan 

meningkatkan daya saing; Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha 

menunjukkan upaya kebersamaan dam kesetaraan: Ketiga, dari sudut pandang 

sosial-politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan 

sosial, dan gejolah sosial-politik. Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang 

kemitraan yang dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat, 

memerlukan, dan menguntungkan.  

 

4. Dampak Pelaksanaan Kemitraan terhadap Pendapatan Pengrajin Mitra 

dan Non Mitra 

Keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari pendapatan yang diperoleh.  

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total yang 

dikeluarkan. Adapun rincian pendapatan pengrajin mitra terlihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan Pengrajin Mitra per Proses Produksi 

No. Uraian 

Nilai (Rp) 

Kue 

Bangkit 

Kue 

Semprong 

Kue 

Kembang 

Goyang 

Rata-Rata 

1 Penerimaan 420.000 450.000 210.000 360.000 

2 Biaya 114.000 188.000 49.500 117.167 

3 Pendapatan 306.000 262.000 160.500 242.833 

R/C 3,1 

Sumber: Data penelitian Diolah, 2015. 

 

Kue bangkit yang dihasilkan dalam satu kali proses produksi sebanyak 6 

kg, kue semprong sebanyak 5 kg dan kue kembang goyang sebanyak 3 kg. Harga 

jual kue bangkit yang diterima pengrajin dari Dekranasda Rp 70.000, kue 

semprong Rp 90.000 dan kue kembang goyang Rp 70.000. Pendapatan yang 

diterima pengrajin mitra sebesar Rp 306.000 dari produksi kue bangkit, Rp 

262.000 dari produksi kue semprong, dan Rp 160.500 dari produksi kue kembang 

goyang. Adapun pendapatan pengrajin non mitra disajikan pada Tabel 2.  

Untuk memproduksi kue bangkit sagu, rata-rata pengrajin mengeluarkan 

biaya untuk membeli tepung sagu, telur, santan, gula merah, gula pasir, minyak 

tanah, dan membayar upah tenaga kerja. Sedangkan biaya yang dikeluarkan 

pengrajin dalam membuat kue semprong sagu terdiri dari biaya untuk membeli 

tepung sagu, telur, gula pasir, santan, arang dan membayar upah tenaga kerja. 
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Untuk membuat kue kembang goyang sagu dikeluarkan biaya untuk membeli 

tepung sagu, gula pasir, telur, minyak goreng, minyak tanah, dan santan. 

 

Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan Pengrajin Non Mitra per Proses Produksi 

No. Uraian 

Nilai (Rp) 

Kue 

Bangkit 

Kue 

Semprong 

Kue 

Kembang 

Goyang 

Rata-Rata 

1 Penerimaan 330.000 375.000   165.000 290.000 

2 Biaya 106.000 174.000 43.000 107.667 

3 Pendapatan 224.000 201.000 122.000 182.333 

R/C 2,7 

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2015. 

 

Dengan produksi yang sama dengan pengrajin mitra, harga jual yang 

diterima oleh pengrajin non mitra untuk kue bangkit sagu Rp 55.000/kg, kue 

semprong sagu Rp 75.000/kg, dan kue kembang goyang Rp55.000/kg. Kue yang 

dihasilkan pengrajin non mitra dipasarkan ke pedagang yang berada di sekitar 

pelabuhan, ataupun mini market yang ada di Kota Selat Panjang. Harga jual yang 

diterima pengrajin relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diterima 

pengrajin mitra. Di samping itu, pembayaran dilakukan oleh pedagang apabila kue 

yang dipasok pengrajin sudah habis terjual. Biasanya kue habis terjual dalam 

jangka waktu lebih kurang 1 bulan.  

Apabila dibandingkan antara pendapatan dan R/C yang diperoleh 

pengrajin mitra, maka pendapatan dan R/C yang diterima oleh pengrajin non mitra 

relatif lebih rendah, tetapi masih lebih besar dari 1, yang berarti usaha kue 

pengrajin masih tetap menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan oleh pengrajin 

non mitra dalam memproduksi kue relatif lebih rendah meskipun kue yang 

dihasilkan sama kuantitasnya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Yunus dkk (2014) yang menemukan pendapatan usaha peternak 

mitra lebih baik dibandingkan dengan peternak non mitra. Sementara itu Rini 

Indrayani dkk (2009) melakukan penelitian dengan temuan bahwa kemitraan 

dengan Pola Dagang Umum telah mampu meningkatkan pendapatan petani mitra. 

Namun berbeda dengan temuan penelitian Rita Yunus (2009), bahwa pendapatan 

peternak pola kemitraan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan 

peternak mandiri. Penyebabnya adalah dalam hal penentuan harga input maupun 

harga output sudah ditentukan oleh perusahaan, sedangkan pada peternak mandiri 

cenderung spekulatif dan memiliki kebebasan menentukan input mana yang akan 

digunakan dengan perolehan harga yang sesuai. Namun kelebihan bagi peternak 

pola kemitraan adalah risiko kegagalan usaha dan ketersediaan modal tidaklah 

menjadi masalah yang serius bagi peternak pola kemitraan. 

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan antara pengrajin kue olahan sagu 
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dengan Dekranasda masih dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan belum ada 

perjanjian tertulis mengenai kemitraan tersebut karena hanya menerapkan prinsip 

saling percaya; 2) Pelaksanaan kemitraan bermanfaat bagi kedua belah pihak; 3) 

Pengrajin yang mengikuti program kemitraan memperoleh pendapatan yang lebih 

baik dibandingkan pengrajin yang tidak mengikuti program kemitraan.  
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