
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Siak 

sangat penting  karena berperan dalam penyediaan kebutuhan pangan  yang 

bersumber dari protein hewani. Oleh karena itu pengembangan peternakan dan 

perikanan di Kabupaten Siak menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Siak  

melalui Instansi  Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak. 

Berdasarkan PDRB tahun 2004, sektor pertanian memberikan kontribusi 

terhadap PDRB 44,67%.  Hal ini berarti bahwa perekonomian Kabupaten Siak 

masih bersifat agraris atau struktur  perekonomian  daerah secara dominan 

digerakkan oleh sektor pertanian. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan sektor 

pertanian Kabupaten Siak 5 % per tahun relatif lambat bila dibandingkan dengan 

pertumbuhan sektor pertanian Propinsi Riau yang mencapai 5,38 % pertahun 

(Bappeda Kabupaten Siak,2007). 

Perkembangan subsektor pertanian (peternakan dan perikanan) 

berdasarkan PDRB sektor primer tahun 2006 sekitar 32% dari total PDRB sektor 

primer di Kabupaten Siak. Kontribusi ini diperkirakan akan semakin menurun 

pada tahun 2011 menjadi 28% dari total PDRB sektor primer Kabupaten Siak. 

(Disnakkan Kabupaten Siak, 2006).  

Sebelum pemekaran Kabupaten Siak, perkembangan peternakan dan 

perikanan di Kabupaten Siak  dimulai dari  usaha petani secara tradisional dan 

berskala kecil sebagai mata pencaharian tetap dan sambilan. Usaha  tersebut  

mengalami perkembangan karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan daging 
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dan telur. Data Disnakkan Kabupaten Siak menunjukkan bahwa populasi 

peternakan  dan produksi perikanan terutama jumlah populasi ternak besar, ternak 

kecil serta produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap cenderung 

meningkat. Sedangkan populasi unggas pada tahun 2006 cenderung menurun 

karena adanya wabah virus flu burung dan program pemerintah untuk 

memusnahkan ternak unggas  tersebut.  

Berdasarkan perbandingan konsumsi daging dan telur standar nasional 

yang ditetapkan oleh Widya Karya yaitu konsumsi daging 10,1 kg/kapita/tahun 

dan telur 3,5 kg/kapita/tahun,  sedangkan Kabupaten Siak kosumsi daging 3,75 

kg/kapita/tahun dan telur  1,14 kg/kapita/tahun. Standar konsumsi ikan nasional 

yaitu 6 kg/kapita/tahun sedangkan Kabupaten Siak konsumsi ikan saat ini 

mencapai 1,67 kg/kapita/tahun. (Disnakkan Kabupaten Siak,2006). Hal ini berarti 

peluang pengembangan peternakan dan perikanan di Kabupaten Siak  masih 

terbuka lebar dalam rangka mencukupi  konsumsi kebutuhan protein dan gizi yang 

disertai dengan peningkatan populasi dan produksi perikanan dari sisi produksi. 

Pengembangan peternakan dan perikanan di Kabupaten Siak terus 

ditingkatkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui suatu visi mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak melalui konsumsi gizi protein hewani 

yang cukup  dengan pengembangann agribisnis dan agroindustri  yang maju 

dilandasi kebersamaan  dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan visi tersebut 

ditetapkan program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan kegiatan 

penyaluran bantuan kredit peternakan dan perikanan. Program ini bertujuan untuk 

penguatan modal petani  untuk mengembangkan  usaha peternakan dan perikanan 

yang semula  tradisional dan berskala kecil  ke pengembangan yang berorientasi 

komersial. 
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Penyaluran bantuan kredit adalah pemecahan masalah petani peternakan 

dan perikanan untuk akses terhadap permodalan dan merangsang  usaha 

peternakan dan perikanan  petani di pedesaan  dengan tetap  memperhatikan  

aspek pengembalian  secara bertanggungjawab. Penyaluran bantuan kredit   

dimulai  sejak tahun 2002–2005 dengan sumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tingkat II (APBD.II) dengan jumlah  plafon  kredit yang  

disalurkan  sebagaimana pada Tabel 1. 

 

Tabel  1.  Plafon bantuan kredit yang telah disalurkan  

No Tahun Plafon  kredit yang disalurkan  
Peternakan Perikanan 

1 
2 
3 
4 

2002 
2003 
2004 
2005 

2.450.000.000,-
2.670.000.000,-
1.956.000.000,-

997.000.000,-

- 
- 

985.000.000,-
796.000.000,-

Jumlah 8.082.000.000,- 1.781.000.000,-
Sumber : Disnakkan Kabupaten Siak (2007) 

 

Penyaluran bantuan kredit peternakan dan perikanan adalah program 

pemerintahan berdasarkan aspirasi petani peternakan dan perikanan melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan untuk kesejahteraan petani peternakan 

dan perikanan tanpa ada diantara pihak yang dirugikan.  Program   bantuan kredit  

ini dikekola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak sejak tahun 

2002-2005 sedangkan pada tahun 2006 terjadi perubahan  pengelolaan  

berdasarkan Surat Keputusan Bupati  Siak No.581/EK/313 Tanggal 29 September 

2006 oleh  PT Permodalan Siak (PERSI) . 

Pengelolaan kredit peternakan dan perikanan oleh Dinas Peternakan dan 

Perikanan berkerja sama dengan  Bank Riau  cabang Siak Sri Indrapura. Bank 
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berfungsi sebagai chanelling bank  yang menghubungkan  Dinas Peternakan dan 

Perikanan  dengan petani  yang menerima bantuan kredit  dalam proses pencairan  

dan pengembalian  kredit sedangkan Dinas Peternakan dan Perikanan  berfungsi 

sebagai executing  agent. 

 Pengembalian angsuran kredit  peternakan dimulai angsuran bunga pada 

bulan ke tujuh dan angsuran pokok ditambah bunga pada tahun ketiga sejak  akad 

kredit. Sedangkan pengembalian angsuran kredit perikanan  dimulai angsuran 

bunga dan pokok bulan ke tujuh sejak akad kredit. Perbedaan  waktu 

pengembalian  angsuran pokok kredit peternakan dan perikanan karena produksi 

perikanan lebih cepat dibandingkan dengan peternakan. Jumlah realisasi 

pengembalian kredit  dari tahun 2002-2007 disajikan pada Tabel.2. 

 

Tabel 2. Pengembalian Kredit Peternakan dan Perikanan 

No Tahun Pengembalian Kredit (Rp 
Peternakan Perikanan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

1.660.000,-
20.866.500,-
18.617.000,-
4.983.000,-

46.904.000,-
143.520.800,-

- 
- 

68.014.000,-
64.789.331,-

108.171.500,-
 Jumlah 236.770.300,- 240.974.831,-

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Siak  (2007) 

 

 Berdasarkan jumlah penyaluran kredit peternakan dan perikanan dari 

tahun 2002-2005 yaitu Rp.9.863.000.000 dan jumlah pengembalian kredit dari 

tahun 2002-2007 yaitu Rp.477.745.13 maka  pengembalian kredit peternakan dan 

perikanan  memiliki Non Performing Loan  (NPL) 79 %  Tingginya nilai NPL 

berarti adanya permasalahan pengembalian kredit. Beberapa usaha yang telah 
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dilakukan oleh dinas untuk meningkatkan pengembalian kredit yaitu  pembinaan 

petani, penyuluhan petani,  rapat kelompok petani, menegur secara tulisan serta 

menagih secara langsung oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Namun usaha 

tersebut belum mencapai target pengembalian kredit secara maksimum. Untuk 

meningkatkan jumlah pengembalian kredit  dan pencapaian target pengembalian  

secara maksimum maka perlu menganalisis faktor–faktor  yang mempengaruhi  

pengembalian kredit  peternakan dan perikanan. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah 

rendahnya pengembalian kredit peternakan dan perikanan, maka  berdasarkan 

uraian di atas yang menjadi rumusan masalah  penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Faktor–faktor apa yang mempengaruhi pengembalian kredit ?  

2. Bagaimana kinerja pengembalian kredit peternakan dan perikanan ? 

3. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengembalian kredit 

peternakan dan perikanan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit 

peternakan dan perikanan di Kabupaten Siak adalah: 

1. Menganalisis  faktor–faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit. 

2. Menganalisis secara deskriptif kondisi pengembalian kredit 

3. Merumuskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  pengembalian kredit 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 

1. Memberikan masukan pada manajemen Dinas Peternakan dan Perikanan 

untuk  menentukan faktor pengembalian kredit  

2. Menjelaskan faktor–faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit  

peternakan dan perikanan. 

3. Sebagai masukkan  bagi  pemerintah daerah untuk memutuskan suatu 

kebijakan  tentang penyaluran dan pengembalian kredit peternakan dan 

perikanan 

  

1.5. Ruang  Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Fokus penelitian ini adalah pengembalian kredit peternakan dan perikanan di 

Kabupaten Siak tahun 2002-2007. 

2. Faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit pada penelitian ini ditetapkan 

17 faktor berdasarkan  logical thinking yang didukung oleh konsep teori  yang 

realistis. 

3. Penelitian ini hanya menentukan faktor yang mempengaruhi pengembalian 

kredit peternakan dan perikanan yang mengakibatkan  tingginya NPL. 
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