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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan pangan selalu 

bertambah. Disamping itu kompleksnya kebutuhan dan peningkatan pola hidup 

masyarakat memacu perkembangan berbagai Industri, termasuk pertanian. 

Namun, seiring pertumbuhan dan pengelolaan industri pertanian yang 

dilakukan secara intensif, efek yang dihasilkan juga semakin mengkhawatirkan, 

salah satunya adalah limbah. Limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang 

dari suatu aktivitas manusia atau proses alam yang tidak atau belum mempunyai 

nilai ekonomi, tetapi justru memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang 

dimaksud adalah proses pembuangan dan pembersihannya memerlukan biaya 

serta efeknya dapat mencemari lingkungan. 

Limbah terdiri dari 3 bentuk yaitu cair, padat, dan gas. Limbah padat 

dapat juga diartikan sampah yang jika dibiarkan akan menjadi masalah seperti 

pencemaran lingkungan. Wani (2013) menyatakan pengelolaan limbah padat  

saat ini menjadi permasalahan dunia yang semakin rumit seiring bertambahnya 

populasi makhluk hidup, industrialisasi, dan perubahan gaya hidup. Sebenarnya 

limbah padat ini apabila diolah dengan tepat akan memberikan keuntungan 

ganda di satu sisi limbah dapat diubah menjadi produk bernilai tambah dan 

disisi lain dapat mengurangi dampak polusi. Sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, limbah dapat diolah sedemikian rupa sehingga 

menjadi barang yang bermanfaat dan menguntungkan secara ekonomis. 

Teknologi yang dapat digunakan dalam penanganan masalah limbah antara lain 

adalah pemanfaatan mikroorganisme sebagai upaya untuk mempercepat proses 

dekomposisi limbah menjadi pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk 

yang terbuat dari bahan-bahan organik yang didegradasikan secara organik. 

Sumber bahan baku organik ini dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber, 
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seperti: kotoran ternak, Sampah rumah tangga non sintetis, limbah-limbah dan 

makanan/minuman. Biasanya untuk membuat pupuk organik ini, ditambahkan 

larutan mikroorganisme yang membantu mempercepat proses pendegradasian 

(Latifah, 2012). 

Kamariah (2008) menyimpulkan bahwa pupuk organik sendiri terbagi 

menjadi dua macam jenisnya, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik 

cair. Salah \satu jenis pupuk organik padat antara lain pupuk kompos. Roidah 

(2013), kompos adalah hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa kotoran ternak 

atau feses, sisa pertanian, sisa makanan ternak dan sebagainya. Adanya 

pengelolaan limbah peternakan menjadi kompos akan membawa keuntungan 

ekonomis pada peternak dan petani yaitu untuk mengurangi pencemaran 

lingkungan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman pertanian.Kandungan 

hara yang terdapat dalam pupuk organik sangat bervariasi, bergantung pada 

bahan yang dikomposkan, cara pengomposan, dan cara penyimpanan.  

Adiningsih dan Rochayati dalam Arafah dan Sirappa (2003) 

menyatakan penambahan bahan organik merupakan suatu tindakan perbaikan 

lingkungan tumbuh tanaman, antara lain dapat meningkatkan efisiensi pupuk. 

Penggunaan pupuk organik meningkatkan produktivitas tanah, efisiensi 

pemupukan, dan mengurangi kebutuhan pupuk terutama pupuk K. Penggunaan 

kompos jerami sebanyak 5 ton/ha selama empat musim tanam dapat 

menyumbang hara sebesar 170 kg K, 160 kg Mg, dan 200 kg Si. Sebanyak 80% 

kalium yang diserap tanaman berada pada jerami. Hal ini diperkuat oleh 

Dobermann dan Fairhurst dalam Nurhayati et al (2011) yang menyatakan bahwa 

kandungan hara tertinggi dalam jerami selain Si (4-7%) adalah kalium (1,2-

1,7%) dan unsur lainnya seperti N (0,5-0,8%), P (0,07-0,12%), dan S (0,05-

0,10%). Nitrogen, fosfor, dan kalium merupakan hara yang diperlukan dalam 

meningkatkan produktivitas padi sawah. 

Boyolali merupakan wilayah yang didominasi dengan lahan pertanian. 

Lebih dari 70% luas lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali merupakan 
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lahan yang digunakan untuk bidang pertanian (BPS, 2014). Luas lahan 

Kabupaten Boyolali menurut penggunannya dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1. Luas lahan Kabupaten Boyolali menurut Kecamatan dan Penggunaan 

Lahan 2014 (Ha) 

 
Kandungan Hara (%) 

Lahan Pertanian 
Jumlah 

Lahan Bukan 

Pertanian 

Total Luas 

Lahan  Sawah Bukan Sawah 

Ampel  571 6.680  7.251  1.788  9.039 

Andong  2.233  1.399  3.632  1.821  5.453 

Banyudono  1.520  181  1.701  837  2.538 

Boyolali  290  984  1.274  1.351  2.625 

Cepogo  55  3.487  3.542  1.758  5.300 

Juwangi  578  6.652  7.230  769  7.999 

Karanggede  1.586  1.243  2.829  1.347  4.176 

Kemusu  652  7.211  7.863  2.045  9.908 

Klego  1.555  2.134  3.689  1.499  5.188 

Mojosongo  943  2.311  3.254  1.087  4.341 

Musuk  0  4.274  4.274  2.230  6.504 

Ngemplak  1.459  292  1.751  2.102  3.853 

Nogosari  2.490  1.055  3.545  1.963  5.508 

Sambi  2.123  576  2.699  1.950  4.649 

Sawit  1.267  47  1.314  409  1.723 

Selo  35  4.714  4.749  859  5.608 

Kab Boyolali 22.778 51.032 74.080 27.430 101.510  

 Sumber : Badan Pusat Statistik Boyolali 2014 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa lahan pertanian mendominasi daripada 

lahan non pertanian, sehingga limbah pertanian yang dihasilkan akan lebih 

banyak daripada limbah non pertanian. Limbah pertanian tersebut dapat 

dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik yang mampu untuk membantu 

pertanian dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Limbah pertanian yang 
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berlimpah merupakan bahan baku yang menciptakan peluang usaha yang dapat 

dimanfaatkan menjadi pupuk organik sehingga menciptakan nilai jual. 

Kecamatan Sawit memiliki perbandingan lahan pertanian sawah dan non sawah 

paling tinggi sekitar 96,4%, mayoritas tanaman yang dibudidayakan di 

Kecamatan Sawit yaitu tanaman padi. Peluang tersebut memunculkan 

agroindustri yang bergerak pada bidang pertanian khususnya pembuatan pupuk 

organik yang berbahan dasar kompos jerami. Berikut jumlah pengusaha pupuk 

organik yang berada di Kabupaten Boyolali. 

Tabel 1.2 Tabel Agroindustri pupuk di Boyolali 

Kecamatan Buah 

Ampel   

Andong   

Banyudono   

Boyolali   

Cepogo   

Juwangi   

Karanggede  

Kemusu  

Klego   

Mojosongo   

Musuk   

Ngemplak   

Nogosari   

Sambi  

Sawit  

Selo   

 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Jumlah 18 

Sumber : Disperindag Boyolali 2015 
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Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa di 

Kabupaten Boyolali terdapat agroindustri yang mengolah pupuk organik 

sebanyak 18 unit, dan Kecamatan yang memiliki unit terbanyak adalah di 

Kecamatan Sawit yaitu 5 unit. Pupuk organik kompos FHA 5 merupakan salah 

satu dari 5 unit agroindustri yang bergerak dalam bidang pembuat pupuk 

organik yang berdiri tahun 2013 hingga sekarang dengan tenaga kerja sebanyak 

5 orang, agroindustri tersebut mempunyai bidang usaha dalam memproduksi 

pupuk organik berupa pupuk kompos dengan bahan dasar dari limbah jerami 

padi. Pemanfaatan limbah jerami padi yang telah menjadi kompos dan 

pencampuran dengan bahan penolong memunculkan produk pupuk organik 

yang dibutuhkan untuk pasar khususnya untuk pertanian. Pemasaran yang 

dijangkau oleh pupuk kompos FHA5 yaitu daerah Boyolali, Surakarta, 

Sukoharjo, Klaten, dan Yogyakarta. 

Di masa mendatang pemakaian pupuk organik akan terus meningkat 

sehingga perlu dilakukan studikelayakan terlebih dulu apakah usaha pupuk 

kompos FHA5 layak atau tidak untuk dilanjutkan dengan menganalisa hasil 

yang telah dicapai saat ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahannya yaitu bagaimana analisa kelayakan usaha dari pupuk kompos 

Hasta Krida ditinjau dari aspek: 

1. Aspek pasar 

2. Aspek teknis dan teknologi 

3. Aspek manajemen 

4. Aspek hukum 

5. Aspek keuangan 

- NPV 

- Payback Period 

- Internal Rate of Return 

- Profitability Index 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian untuk memfokuskan permasalahan dan agar 

penelitian sesuai tujuan maka diperlukan suatu batasan masalah. Dalam 

penelitian kali ini penulis memberi batasan masalah, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di Pupuk Organik FHA5. 

2. Selama penelitian tidak ada perubahan harga bahan baku. 

3. Penelitian ini menganalisa kelayakan usaha pupuk organik FHA5 dari aspek 

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

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: 

Menganalisis kelayakan usaha pupuk kompos FHA5 dari aspek: 

1. Aspek pasar 

2. Aspek teknis dan teknologi 

3. Aspek manajemen 

4. Aspek hukum 

5. Aspek keuangan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat yang ingin diperoleh pada penelitiankali ini, antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

a. Untuk bahan pertimbangan atau masukan yang dapat digunakan sebagai 

dasar kebijaksanaan untuk memperbesar usahanya. 

b. Pemilik dapat mempersiapkan apabila sewaktu-waktu terdapat 

perubahan harga bahan baku dan ongkos produksi. 

2. Bagi penulis 

Dari penelititan ini penulis dapat mengaplikasikan materi yang di dapat 

selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini mudah dimengerti serta memenuhi untuk diajukan 

sebagai Laporan Tugas Akhir, maka penulisannya dibagi dalam tahap-tahap 

dimana satu bab dengan bab yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang 

saling melengkapi. Dengan demikian sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas, yang meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan-masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai analisa keuangan meliputi 

perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 

Profitability Index (PI) dan Payback Period yang digunakan sebagai landasan 

untuk pemecahan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang uraian yang memuat tentang tahap-tahap penelitian yang akan 

dilakukan untuk pemecahan masalah, sehingga akan didapatkan suatu solusi 

yang layak sesuai dengan tujuan penelitian. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Menyajikan data-data yang diperlukan yang diperoleh dari obyek penelitian dan 

membahas atau mengerjakan data-data yang diperoleh dari obyek penelitian dan 

menyajikan hasil-hasil analisa terhadap data-data yang diperoleh dari obyek 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan dan 

beberapa saran bagi perusahaan berdasarkan basil penelitian yang telah 

dilakukan. 




