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Penentuan komoditas tanaman perkebunan yang akan diusahakan, merupakan 

pertimbangan awal dalam merencanakan suatu usaha agribisnis. Setelah komoditi 

tanaman ditentukan, maka seluruh proses mengacu pada komoditi tanaman yang akan 

diusahakan. Profil usaha agribisnis yang bergerak dalam bidang perkebunan tahunan 

penghasil minyak dapat dilihat pada Gambar 2.1 

      

Gambar 2.1. Perkebunan  Kelapa Sawit dan Kelapa 

Sumber : Dokumen Penulis 

Gagasan atau keinginan membuat suatu usaha/proyek perkebunan mungkin 

timbul setelah melakukan aktivitas seperti: membaca, muhibah, komunikasi dan 

diskusi, mengikuti dan mengunjungi pameran, pendidikan, searching di internet, 

penelitian/ riset, dan lain-lain. Dari sekian banyak gagasan mungkin tinggal beberapa 

bahkan mungkin hanya satu usaha yang akan diteruskan. 

Ada 3 macam bentuk usaha yang biasa dilakukan yaitu pertama akuisisi bisnis 

(business acquisition).  Usaha ini dilakukan dengan membeli perusahaan yang telah 

berjalan. Gagasan “membeli perusahaan" merupakan alternatif untuk memdapatkan 

kegiatan usaha baru. Alternatif bentuk ini relatif lebih mudah. Kedua pengembangan 



usaha (developing of business). Mengembangkan bisnis berarti kegiatan usaha yang 

akan dilakukan merupakan perluasan dari kegiatan usaha yang sudah dijalankan baik 

secara kualitas maupun secara kuantitas. Ketiga pendirian bisnis baru (create 

newbusiness). Mendirikan bisnis baru adalah kegiatan bisnis yang akan dijalankan 

merupakan kegiatan usaha rintisan. Kegiatan usaha rintisan ini dapat diartikan kegiatan 

usaha yang menghasilkan sesuatu berupa "barang" atau "usaha" belum pernah 

dilakukan oleh sipenggagas. 

Dalam mewujudkan gagasan baru tersebut diperlukan langkah (action) nyata 

dan salah satu langkah awal yang penting adalah kegiatan kajian atau studi. Ada 

berbagai macam kajian yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut di atas, akan tetapi 

semua analisis kajian tersebut pada akhirnya akan menyangkut aspek finansial, maka 

dalam memulai usaha agribisnis harus dilakukan kajian kelayakan usaha. Dalam 

menerapkan keberlangsungan usaha agribisnis maka dalam mengkaji kelayakan usaha 

tidak hanya mengidentifikasi kelayakan ekonomis saja, akan tetapi aspek lain harus 

dikaji juga yaitu aspek teknis komoditas tanaman yang akan diusahakan dan aspek 

sosial/hukum.  

 

A. KELAYAKAN USAHA AGRIBISNIS 

Dalam mewujudkan pembangunan usaha agribisnis diperlukan langkah (action) 

nyata dan salah satu langkah awal yang penting adalah kegiatan kajian atau studi 

kelayakan.  

1. Studi Kelayakan 

Suatu kegiatan agribisnis hanya dapat memberikan keuntungan atau manfaat jika 

kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai target/tujuan yang ditetapkan. Agar usaha yang 

dijalankan dapat mencapai tujuan/target, maka usaha tersebut harus memenuhi 

kelayakan usaha. Dengan kata lain suatu usaha sebelum dijalankan harus melalui uji 

kelayakan usaha terlebih dahulu. 



Kegiata usaha dapat disebut layak apabila kegiatan usaha yang dilakukan akan 

mendatangkan dampak positif dan keuntungan yang maksimal. Pengertian studi 

kelayakan adalah kegiatan untuk mempelajari secara mendetail, yaitu mengkaji data 

dan informasi yang ada dengan cermat, hasil pengkajian tersebut diukur, dihitung dan 

dianalisa dengan menggunakan metode-metode tertentu.  

Tujuan melakukan studi kelayakan adalah sebagai berikut: 

a. Risiko kerugian usaha dapat dihindari. 

Tujuan dari studi kelayaka disini adalah untuk menjauhkan atau meminimalkan 

resiko kerugian materi maupun sumber daya pada suatu usaha di masa datang. 

Resiko kerugian suatu usaha yang bakal terjadi ada yang dapat diperkirakan dan ada 

yang tidak dapat diperkirakan. Sehingga studi kelayakan disini mempunyai fungsi 

untuk meminimalkan risiko kerugian suatu usaha. Dalam hal ini semua resiko 

kerugian yang kemungkinan terjadi baik yang telah terprediksi maupun yang tidak 

terprediksi. 

b. Memudahkan perencanaan 

Studi kelayakan dapat digunakan untuk membuat ramalan suatu usaha. 

Ramalan dapat digunakan untuk melihat mengenai kemungkinan sesuatu yang 

dapat terjadi di masa yang akan datang. Sehingga menentukan perencanaan usaha 

dapat dipermudahkan dengan adanya ramalan suatu usaha. Perencanaan usaha 

terdiri dari unit-unit usaha seperti besarnya modal, waktu usaha akan dijalankan, 

letak lokasi usaha, orang yang menjalankan usaha, cara menjalankan usaha, 

perolehan keuntungan, dan pengawasan serta kontrol apabila terjadi 

penyimpangan. 

Perencanaan yang baik akan memberikan dampak pada usaha yang akan 

dijalankan. Usaha akan berjalan sesuai jadwal pelaksanaan usaha dari usaha mulai 

dilakukan hingga  jangka waktu yang panjang.  

c. Pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. 



Dari perencanaan-perencanaan usaha yang telah ditentukan dapat 

mempermudah dalam menjalankan usaha. Rencana-rencana tersebut merupakan 

suatu pedoman setiap tahapan usaha yang akan dikerjakan, sehingga setiap tahapan 

pekerjaan bisa dilaksanakan dengan sistematis, efektif dan efisien. 

d. Pengawasan pekerjaan menjadi mudah 

Rencana usaha yang dilaksanakan dengan benar dapat memudahkan pelaksanaan 

pengawasan terhadap usaha yang sedang djalankan. Pengawasan ini dilakukan 

untuk menghindari usaha yang dijalankan menyimpang dari rencana yang telah 

ditentukan.  

e. Pengendalian usaha dapat dilakukan dengan mudah 

Pengawasan yang dilakukan pada suatu kegiatan usaha dapat menemukan ada 

atau tidaknya suatu pelanggaran, sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat 

dilaksanakan pengendalian atas pelanggaran tersebut. Pengendalian usaha bertujuan 

untuk mengontrol berlangsungnya kegiatan usaha agar tidak menyimpang, sehingga 

kegiatan usaha dapat mencapai tujuan seperti yang telah ditentukan. 

 

Studi kelayakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, akan dipertanggung 

jawabkan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Beberapa pihak yang 

berkepentingan tersebut adalah: 

a. Pemilik modal 

Apabila studi kelayakan telah dilakukan dan menyatakan usaha layak untuk 

dijalankan, maka hasil studi kelayakan tersebut dapat digunakan untuk mencari 

investor atau pemilik modal untuk mendanai jalannya usaha yang akan dilakukan.  

b. Lembaga keuangan 

Hasil studi kelayakan juga dapat digunakan untuk mencari lembaga keuangan 

atau bank sebagai pihak yang dapat meminjamkan dana sebagai modal untuk 

menjalankan usaha. Oleh karena itu lembaga lembaga atau bank akan 

berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan. 



c. Pemerintah 

Studi kelayakan mempunyai fungsi sebagai alat untuk meyakinkan pemerintah 

dimana usaha yang dijalankan mempunyai manfaat bagi masyarakat luas, dalam 

hal ini sebagai penyediaan lapangan pekerjaan. Disamping itu usaha yang akan 

dijalankan juga mempunyai kebermanfaatan terhadap perekonomian secara umum. 

Disamping itu pemerintah mengharapkan kegiatan usaha yang dilakukan juga 

dapat menjaga ekosistem disekitar lingkungannya. 

d. Masyarakat luas 

Suatu kegiatan usaha akan memberikan manfaat bagi masyarakat seperti 

ketersediaan pekerjaan bagi tenaga kerja masyarakat yang dekat dengan kegiatan 

usaha pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dampak dari 

keberadaan kegiatan usaha akan memunculkan fasilitas umum seperti jalan disekitar 

proyek, sehingga dapat membuat wilayah tersebut lebih terbuka dari peradaban 

luar. 

e. Menejemen 

Pihak menejemen dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur kinerjanya 

dengan melihat hasil studi kelayakan usaha. Prestasi kerja pihak menejemen dalam 

menjalankan usaha dapat diketahui melalui pencapaian kinerja yang dilakukan 

2. Tahapan Studi Kelayakan 

Langkah-langkah studi kelayakan yang pertama adalah penemuan ide atau 

perumusan gagasan. Ide yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan dalam memulai 

kegiatan usaha yang akan dijalankan. Gagasan tersebut dituangkan dalam rumusan 

kemudian diidentifikasi kedalam bentuk konsep dan langkah-langkah usaha, sehingga 

memberi keuntungan dari mulai usaha dijalankan sampai batas waktu tertentu. 

Langkah selanjutnya yaitu memformulasikan tujuan. Dalam memformulasikan 

tujuan ini yang dilakukan adalah merumuskan rencana yang sering disebut visi dan 

tujuan (misi).  Perumusan rencana dan tujuan, diawali perumusan nilai-nilai yang telah  

disepakati bersama. Sistim nilai yang telah disepakati dan diyakini bersama akan 

menuju kearah lebih baik/keberhasilan organisasi/perusahaan. Kemudian nilai nilai 



tersebut dijadikan inspirasi dalam melakukan perumusan rencana dan tujuan 

organisasi/perusahaan. 

Langkah ketiga adalah analisa yang berupa proses penelitian yang dilakukan secara 

sistematis sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kegiatan usaha yang akan 

dijalankan tersebut layak atau tidak. Dalam mengkaji kelayakan usaha ada beberapa 

aspek yang harus diperhatian antara lain aspek teknis, ekonomi dan hukum dan sosial. 

a. Aspek Teknis 

Didalam kegiatan produksi tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak aspek 

teknis yang dipelajari adalah: 

1) Tempat Kegiatan Usaha 

Tempat kegiatan usaha atau lokasi usaha merupakan faktor yang utama dalam 

kegiatan usaha produksi tanaman perkebunan. Maka dari itu tempat kegiatan usaha 

wajib dilakukan kajian dan dipertimbangkan sehingga dapat diputuskan bahwa 

tempat tersebut dapat dikatakan layak atau tidak digunakan untuk lokasi kegiatan 

usaha. 

Laba keseluruhan perusahaan sangat dipengaruhi keberadaan lokasi usaha.  Hal 

ini dikarenakan adanya besar kecilnya biaya transpotasi. Sebagai contoh biaya 

pengangkutan produk dan bahan baku mencapai 25% dari pendapatan. Artinya 25% 

ini adalah angka yang menyatakan seperempat dari total pendapatan perusahaan 

digunakan sebagai anggaran yang digunakan untuk transpotasi bahan baku yang 

masuk dan produk yang keluar. Lokasi usaha juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi biaya lain seperti gaji pegawai, restribusi dan pajak, beban 

belanja bahan baku, nilai kontrak dan sewa alat. 

Pemilihan tempat usaha meliputi menentukan tempat usaha yang baru, tempat 

usaha tetap tetapi sarana dan prasarana yang lama diperluas; tempat usaha tetap 

tetapi sarana dan prasarana lain ditambah di lokasi yang baru; atau pindah ke lokasi 

lain dengan menutup fasilitas yang sudah ada sekarang  

Dewasa ini pemilihan tempat usaha menjadi tidak mudah, hal ini dikarenakan 



adanya globalisasi tempat kerja. Disamping itu memilih tempat usaha juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 

a) Tenaga Kerja 

Masalah buruh dan karyawan menjadi perhatian utama investor karena jika 

terjadi kesalahan dalam menilai faktor ini, akibatnya akan fatal. Berbagai kasus 

pindahnya investor asing diduga akibat tidak kondusifnya persoalan 

ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan buruh yang menjadi perhatian 

seperti moral/etika dan etos kerja, disiplin dan tanggung jawab, kepatuhan dan 

kontribusi terhadap pekerjaan, tingkat pendidikan, dan upah minimum daerah 

atau regional (UMR). Kondisi tersebut diatas dapat mengakibatkan setiap 

daerah mempunyai produktifitas buruh yang berbeda. 

b) Interest rate (suku bunga) 

Suku bunga turut menentukan gairah penanaman modal di daerah. 

Keberadaan lembaga keuangan di suatu daerah ikut mempengaruhi keadaan 

perekonomian daerah tersebut.  

c) Pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan perkapita) 

Pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang 

lain. Tingkat pendapatan perkapita daerah maju relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah tertinggal.  

d) Anggaran belanja (biaya) 

Anggaran belanja atau biaya dikategorikan menjadi dua, yaitu dapat dilihat 

dan tidak dapat dilihat. Anggaran belanja yang dapat dilihat adalah biaya yang 

dapat teridentifikasi secara langsung dan dapat diketahui jumlahnya secara 

akurat. Sedangkan anggaran belanja atau biaya yang tidak terlihat seperti 

penyusutan barang modal. 

e) Sikap Pemerintah 

Peraturan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menunjukkan 

sikap pemerintah dalam menangani investasi. Peraturan perijinan tersebut  

meliputi persetujuan/ izin penanaman modal non fasilitas PMDN/PMA (untuk 



usaha tertentu), izin lokasi, pengeringan, mendirikan bangunan (IMB), usaha 

jasa konstruksi, usaha industri, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang. 

2) Kondisi Lokal 

Kondisi lokal merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. 

Hal ini disebabkan kondisi lokal sering menjadi kendala berlangsungnya 

kegiatan usaha perkebunan diantaranya seperti: 

a) Iklim 

Pemilihan sistem budidaya, produktivitas hasil tanaman, dan pelaksanaan 

panen hasil perkebunan penghasil minyak sangat dipengaruhi dengan adanya 

kondidi iklim. Unsur iklim yang mempengaruhi adalah temperature dan 

kelembabam udara, kelembaban, penyinaran matahari, curah hujan, angin dan 

debu/asap.  

Rata-rata suhu yang dibutuhkan untuk tumbuh optimum setiap tanaman 

berbeda. Sebagai contoh tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak 

adalah kelapa sawit. Untuk pertumbuhan optimum tanaman kelapa sawit 

membutuhkan suhu udara adalah 24 – 280C, kelembaban udara berkisar 80%, 

panjang hari berkisar antara 5 - 12 jam/hari. Sedangkan curah hujan yang 

dibutuhan berkisar 2000 mm/tahun dengan intensitas yang merata sepanjang 

tahun dan tanpa diselingi bulan kering. Angin yang baik adalah angin dengan 

kecepatan sekitar 5 - 6 km/jam karena dapat membantu penyerbukaan/polinasi. 

Debu dan asap seperti frekuensi, keadaan/ kotoran.  

b) Tanah 

Bagian/lapisan bumi yang paling atas sering disebut tanah yang tersusun 

atas bahan organic dan miniral. Tanah dapat menopang tumbuh tanaman dan 

perkembangan akar serta tegak tumbuhnya tanaman. Tanah dapat mensuplai 

kebutuhan air, udara dan hara bagi tanaman. Tanaman perkebunana tahunan 

penghasil minyak memerlukan kondisi tanah sesuai yang dipersyaratkan agar 

dapat tumbuh dengan baik. Dibutuhkan data kondisi tanah secara nyata atau riil 



agar peruntukannya sesuai kebutuhan tanaman. Data tersebut meliputi sifat 

kimia (kandungan hara tanah), sifat fisik (tekstur dan struktur) dan derajat 

keasaman (pH) tanah.  

c) Fasilitas Transportasi 

Faktor yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan pada setiap usaha, 

yaitu sarana jalan untuk transportasi keluar masuknya barang pada tempat usaha 

tersebut.  Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha sangat dipengaruhi factor 

transpotasi ini. Pada usaha tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak 

sering terjadi kerugian akibat terhambatnya transpotasi hasil panen sampai 

pabrik pengolahan, hal ini disebabkan produksi panen mudah rusak sehingga 

produksi akan mengalami penurunan mutu akibat terlalu lama di perjalanan. 

Terhambatnya transpotasi ini kemungkinan akibat sarana jalan atau kendaran 

pengangkutnya yang rusak. 

d) Pasokan Air 

Sumber air merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan budidaya. 

Terutama dalam fase pembibitan. Maka dalam mendapatkan pasokan air perlu 

dikaji yang cermat seperti bagaimana memperoleh pasokan air tersebut, apakah 

dari sungai atau harus membuat sumur dengan pemompaan. Disamping itu juga 

perlu dikaji cara mendapatkan kualitas air yang baik seperti pembersihan dari 

kotoran, penjernihan atau mengurangi kesadaan dan bau air. 

e) Pasokan Bahan Baku 

Pasokan bahan baku merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan usaha budidaya. Bahan baku seharusnya mudah didapat. Jarak 

untuk mendapatkan bahan baku dengan tempat usaha jangan terlalu jauh, hal ini 

untuk menghindari biaya produksi yang tinggi. 

3) Proses Produksi 

Proses produksi di dunia usaha dikenal beberapa tipe. Berdasarkan 

kontinuitasnya proses produksi dibedakan menjadi 3 tipe yaitu, 

a) Proses Produksi Terputus-Putus  



Proses produksi terputus-putus disebut batch process adalah proses produksi 

yang dilakukan secara tempoter dan tidak kontinu.  Proses produksi ini dilakukan 

karena beberapa kondisi antara lain permintaan pasar pada waktu tertentu saja 

atau musiman, alat produksi masih mempunyai karakteristik alami dan 

dipengaruhi iklim dan ketersediaan bahan baku bersifat temporer. 

b) Proses Produksi Terus Menerus 

Proses produksi terus menerus disebut continuous process adalah proses 

produksi yang dilakukan secara kontinyu dan terus-menerus. Dalam proses 

produksi ini apabila ada interval produksi akan berlangsung relatif pendek akan 

tetapi produksi yang dihasilkan dalam jumlah yang relatif tetap. Pada prosses 

produksi terus menerus ini biasanya bersifat melibatkan banyak orang dan 

produknya sejenis. Kegiatan usaha yang menggunakan tipe ini biasanya karena 

beberapa faktor, antara lain jumlah permintaan relatif sama sepanjang tahun dan 

bahan baku dan sarana produksi tersedia setiap waktu. 

Karakteristik proses produksi terus menerus atau kontinyu dapat dilihat dari 

mesin yang digunakan baik berupa jenis dan ragam serta penempatan (layout) 

mesin yang digunakan. Di samping itu, biasanya mesin yang digunakan 

merupakan satu kesatuan/paket yang tidak terpisahkan. Proses produksi ini 

memerlukan dana investasi yang relative besar, sedangkan jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan untuk mengoperasikan nya relatif sedikit/kecil karena 

menggunakan otomatisasi dan komputerisasi. Misal, industri otomotif, industri 

air mineral, industri portland cement, dan sebagainya. 

4) Penyusunan Rencana Kapasitas 

Kapasitas adalah hasil produksi (output) maksimal dari sistem pada periode 

tertentu. Kapasitas dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan produktif suatu 

fasilitas. Sedangkan kapasitas produksi adalah jumlah unit maksimal yang dapat 

diproduksi pada waktu tertentudengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Kapasitas produksi dapat diukur secara langsung. Kapasitas dinyatakan dalam 



angka persatuan waktu, misalnya jumlah produksi buah tandan segar (TBS) yang 

dihasilkan per hari, minggu, bulan, atau tahun. 

Setiap perusahaan umumnya menghendaki efisiensi dalam menggunaan 

fasilitas yang dimilikinya sehingga fasilitas tersebut dapat berumur sesuai yang 

direncanakan. Salah satu cara yang dilakukan adalah fasilitas yang dimiliki tersebut 

dioperasikan dibawah kapasitasnya, misalnya hanya pada batas 90% dari kapasitas. 

Pernyataan seperti diatas dinamakan kapasitas yang efektif (utilisasi efektif). 

 

Kapasitas yang diharapkan 

Kapasitas efektif             =   

(utilisasi efektif)                       Kapasitas total 

 

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh badan usaha dalam meghasilkan 

beberapa barang produksi sesuai jadwal, program pengelolaan dan kualitas produk 

sesuai standar yang telah ditentukan. Kondisi ini disebut pemanfaatan (utilisasi) 

atau kapasitas yang efektif. 

5) Teknologi Produksi 

Teknologi produksi adalah cara/teknik dalam proses meningkatkan produksi 

dengan menggunakan alat, bahan baku dan alat penunjang produksi untuk 

memproduksi hasil/produk atau komoditi, berupa produk industri, kegiatan 

budidaya maupun jasa. Tingkat teknologi dibedakan menjadi 4 menurut jenis 

alat, cara proses produksi dan mutu bahan baku yaitu teknologi tradisional, 

teknologi sederhana (simple technology), teknologi madya (intermediate 

technology) dan teknologi maju (advanced technology) 

6) Menejemen 

Menejemen bisnis digunakan untuk menyusun studi kelayakan dan 

mengoperasikan kegiatan usaha. Penggunaan sumber daya yang memiliki badan 

usaha akan bermanfaat secara optimal apabila dilakukan dengan menerapkan 

prinsip menejemen dengan benar. Menejemen yang benar terlihat apabila semua 



kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada 

kegiatan usaha yang dilakukan secara berkesinambungan. 

Dalam pembahasan ini aspek menejemen dibatasi pada dua kegiatan, yaitu: 

a) Menejemen Studi Kelayakan 

Menejemen studi kelayakan yaitu proses menejemen yang di lakukan untuk 

menyusun studi kelayakan. Kegiatan menyusun studi kelayakan dibutuhkan 

perencanaan yang terdiri dari penyusunan tim kerja, anggaran dan jadwal 

(scheduling), pembagian kerja dan pembuatan rencana kerja.  

b) Menejemen Bisnis 

Proses mengelola sumber daya yang ada mulai dari perencanaan sampai 

pengendalian kegiatan usaha untuk menghasilkan produk untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien disebut menejemen bisnis. Dalam aspek studi kelayakan, 

anális jarang membuat menejemen bisnis. Mereka lebih berkonsentrasi pada 

penyusunan tim studi kelayakan (menejemen studi kelayakan) dan menejemen 

proyek. Menejemen bisnis disusun setelah studi kalayakan terealisasi sebagai 

rencana bisnis (business plan). 

b. Aspek Ekonomi 

Layak atau tidaknya suatu investasi usaha dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah 

satu faktor yang menjadi tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan usaha dikatakan 

layak untuk diusahakan adalah aspek ekonomi dan finansial. Dalam hal ini aspek 

ekonomi dan finansial digunakan untuk melihat sejauh mana dampak usaha yang 

dijalankan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas, seperti peningkatan 

pendapatan masyarakat, dan melalui daya tampung lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar maupun masyarakat di luar usaha. 

Analisis finansial dan ekonomi adalah perbandingan antara perkiraan hasil 

pendapatan (revenue) dengan semua beban biaya. Beban biaya ini meliputi biaya 

investasi dan total biaya produksi. Beban biaya dapat diidentifikasi menurut: 

1) Jenis-jenis Biaya 



Badan usaha atau perusahaan dalam melakukan semua kegiatan produksi pada 

dasarnya membutuhkan biaya. Semua biaya yang dikeluarkan badan usaha dapat 

dikelompokkan antara lain sebagai berikut, biaya modal investasi tetap, modal 

investasi pra produksi/biaya start-up dan biaya operasi 

Biaya produksi atau biaya operasional dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu: 

a) Biaya tetap (fix cost) yaitu biaya yang tidak bergantung pada besar kecilnya 

produksi seperti gaji dan upah tetap, pemeliharaan (gedung, peralatan dan 

mesin, kendaraan perusahaan), penyusutan (gedung, peralatan, kendaraan), 

asuransi, promosi, bunga modal investasi, dan biaya umum (keamanan, 

hadiah lebaran dan bonus-bonus). 

b) Biaya tidak tetap (variable cost) yaitu biaya yang besarnya bergantung dari 

volume kegiatan, antara lain meliputi tenaga kerja (borongan), bahan baku, 

bahan penolong, kemasan, listrik, transportasi, biaya distribusi, bonus dan yang 

sejenis, dan sebagainya. 

2) Modal dan Kredit 

Dalam membicarakan usaha budidaya tanaman/perkebunan tidak terlepas 

dengan permodalan dan kridit. Dalam hal ini modal dan kridit mempunyai 

pengertian yang berbeda. 

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam usaha 

budidaya/perkebunan. Modal adalah barang yang dihasilkan oleh alam atau 

manusia untuk memproduksi barang lain yang dibutuhkan oleh manusia, yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara kredit adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mendukung munculnya modal. Pengertian kredit adalah transaksi 

antara dua pihak, dimana pihak pertama disebut kreditor sedangkan pihak kedua 

disebut debitor. Kriditor berperan dalam penyediaan sumber-sumber ekonomi 

berupa barang, jasa atau uang, sementara pihak kedua (debitor) mempunyai 

kewajiban membayar kembali sumber-sumber ekonomi yang dipinjami kriditor 



pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Jenis dan macam kredit tergantung dari 

jenis dan macam modal yang di dapat dari kridit.  

Strategi pengembangan usaha yang berpengaruh terhadap besarnya nilai 

investasi, antara lain: 

a) Ekstensifikasi Usaha 

Merupakan perluasan usaha dengan cara menambah ukuran atau luas usaha 

dan tetap memerhatikan bahwa per hitungan usahanya masih cukup layak baik 

dalam segi pemasarannya tersedianya bahan baku/sarana produksi, kemudahan 

tenaga kerja, tersedianya alat produksi, maupun apakah usaha tersebut masih 

memberikan laba yang cukup besar atau memadai. 

b) Intensifikasi Usaha 

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan atau kuantitas produksi 

tanpa adanya penambahan luas atau ukuran usaha.  

c) Diversifikasi usaha 

Merupakan strategi untuk meningkatkan laba sambil memperkecil risiko 

kerugian akibat adanya fluktuasi harga (terutama di sektor pertanian) dengan 

cara memperbanyak jenis usaha. 

d) Replacement (Penggantian) 

Merupakan strategi peremajaan usaha yang terkait dengan semakin 

rendahnya produktivitas alat produksi/ mesin karena pemakaian yang sudah 

terlalu lama. Dengan demikian, mesin perlu diganti dengan mesin yang lebih 

baru yang dapat memproduksi hasil dengan jumlah dan mutu yang lebih besar. 

3) Kebutuhan Investasi 

Besarnya kebutuhan investasi tersebut bergantung pada volume atau skala usaha 

yang akan dikembangkan.  

4) Modal Kerja 

Selain investasi untuk harta tetap, dana yang tersedia juga dapat digunakan 

untuk modal kerja bagi keperluan biaya operasional atau biaya eksploitasi usaha 



seperti yang sudah dijelaskan di atas. Menghitung besarnya kebutuhan modal kerja 

minimum, dengan formula: 

Modal Kerja = Periode perputaran x Biaya pengadaan setiap periode 

5) Proyeksi Arus Kas 

Proyeksi arus kas merupakan salah satu perangkat penting dalam kajian studi 

khususnya aspek keuangan. Dengan proyeksi arus kas ini, calon investor termasuk 

bank kreditor akan dapat melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam segi 

keuangan. Selain itu, sebagian besar alat analisis keuangan berpedoman pada arus 

kas ini karena arus kas ini menyajikan anggaran keuangan perusahaan untuk semua 

penerimaan dan pengeluaran pada masa depan. 

2. Aspek hukum/social 

Aspek hukum dan sosial digunakan sebagai bahan data untuk menganalisis 

kelayakan usaha perkebunan. Aspek sosial/hukum harus mengacu pada peraturan dan 

kultur di daerah yang akan diusahakan. Hal ini mempunyai tujuan untuk menjamin 

keberlangsungan usaha tersebut. Faktor keamanan juga perlu mendapat perhatian, 

terutama apabila usaha perkebunan sudah memasuki TM. Menempatkan tenaga 

keamanan untuk selalui patrol dalam waktu tertentu menjadi salah satu solusi yang baik. 

 

B. PEMILIHAN TANAMAN YANG AKAN DIUSAHAKAN 

 

Potensi daerah merupakan seluruh kemampuan suatu daerah yang dapat 

dikembangkan secara sungguh-sungguh atau aktual. Contoh suatu daerah yang 

terdapat aliran sungai dimana airnya dapat dimanfaatkan untuk pengairan budidaya 

tanaman. Artinya daerah tersebut mempunyai potensi untuk kegiatan usaha budidaya 

tanaman. Dengan kata lain potensi daerah untuk kegiatan usaha budidaya karena 

didukung adanya pengairan yang cukup. Akan tetapi daya dukung untuk keberhasilan 

usaha budidaya tidak hanya sekedar adanya pengairan saja. Ada beberapa faktor yang 



ikut mendukung keberhasilan usaha budidaya seperti iklim, tanah, topografi, 

transpotasi, manusia, biaya dan lainnya. Dari faktor-faktor tersebut dikelompokkan 

dalam beberapa aspek yang dapat mendukung atau dapat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan usaha budidaya. Aspek-aspek tersebut antara lain: 

1. Aspek  teknis 

Menentukan jenis komoditas tanaman perkebunan penghasil minyak sebagai usaha 

agribisnis harus tepat. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan komoditas 

tanaman adalah aspek teknis. Aspek teknis adalah kondisi riil/nyata yang terdapat di 

lapangan. Aspek teknis menjadi daya dukung dalam melakukan kegiatan agribisnis 

perkebunan. Aspek teknis meliputi hal-hal dibawah ini, yaitu; 

a. Lokasi 

Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat agribisnis perlu mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut, seperti: 

1) Lokasi usaha agribisnis terletak di Pulau Jawa (yang padat penduduk) atau 

di Pulau luar Jawa (yang penduduknya relative masih terbatas). Kalau di 

pulau jawa artinya luasaan usaha budidaya terbatas karena disebabkan oleh 

padatnya penduduk. Oleh karena itu komoditas yang dipilih adalah tanaman 

semusim yang cepat panen seperti tanaman hortikultura semusim. Begitupun 

untuk tanaman perkebunan komoditas yang ideal adalah yang semusim. 

Berbeda keadaannya apabila usaha budidaya tersebut dilakukan di luar Jawa 

semisal Kalimantan. Daerah ini penduduk masih sedikit, tanah luas dengan 

kondisi tanah gambut maka komoditas tanaman yang ideal di usahakan adalah 

tanaman perkebunan tahunan terutama kelapa sawit. 

2) Ketinggian tempat dari atas permukaan laut.   

Ketinggian tempat ini harus diperhitungkan benar karena setiap komoditas 

tanaman tertentu memperlukan persyaratan tersebut, seperti tanaman 

perkebunan penghasil minyak membutuhkan ketinggian optimum sampai 400 

meter di atas permukaan laut (dpl). 



3) Topografi wilayah. 

Topografi adalah keadaan atau bentuk permukaan bumi diatas suatu wilayah. 

Kondisi topografi ini dapat mempengaruhi dalam menentukan komoditas 

tanaman yang akan diusahakan. Tanaman perkebunan penghasil minyak 

cenderung membutuhkan areal yang datar, akan tetapi apabila topografi tanah 

bergelombang, berbukit dengan tanjakan yang terjal dapat juga dimanfaatkan 

dengan penambahan sarana produksi  

b. Iklim  

Daerah dengan iklim tertentu tidak dapat mendukung tumbuh dan berproduksi 

semua jenis tanaman. Demikian juga tidak semua tanaman dapat ditanam pada iklim 

sembarang. Setiap tanaman memerlukan persyaratan iklim tertentu untuk 

pertumbuhannya. Karena untuk siklus hidupnya, tanaman membutuhkan sinar 

matahari, suhu, kelembaban dan jumlah air sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu 

pula untuk tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak menuntut jenis iklim 

tertentu sesuai yang dibutuhkannya 

 Setiap komoditas tanaman perkebunan penghasil minyak seharusnya diusahakan 

disuatu daerah yang mempunyai iklim sesuai dengan yang dibutuhkannya. 

Penyesuaian ini penting karena akan memperlancar proses produksi. Apabila kondisi 

iklim kurang sesuai dengan peruntukannya maka perlu adanya modifikasi atau 

subtitusi unsuk iklim yang tidak sesuai tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan 

peningkatan biaya produksi yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan. 

 Iklim/cuaca mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap waktu panen, 

bahkan 30% produksi panen dipengaruhi kondisi cuaca. Cuaca buruk seperti curah 

hujan tinggi yang disertai adanya banjir dapat menyebabkan gagal panen. Disamping 

mempengaruhi kuantitas produksi panen, cuaca juga mempengaruhi kualitas produksi 

panen termasuk munculnya hama dan penyakit yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi produksi.  

c. Kondisi tanah/lahan  



Tanah adalah media tempat tanaman hidup. Untuk tanaman perkebunan penghasil 

minyak yang diusahakan secara komersial, lahan sangat mendukung pertumbuhan 

dan produksinya secara ekonomis. Lahan atau tanah merupakan alat produksi yang 

digunakan untuk media tumbuh tegaknya tanaman, penyedia unsur hara, air dan udara.  

Dengan demikian untuk usaha perkebunan penghasil minyak maka lahan yang 

digunakan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. 

 Setiap pelaku agribisnis tentunya ingin mendapatkan hasil dan keuntungan 

maksimal. Akan tetapi pelaku agribisnis harus juga memperhatikan lingkungan 

tempat tumbuh tanaman dengan cara memperbaiki lingkungan hidup tanaman yang 

akan diusahakan sehingga keberlanjutan usaha dapat dicapai. Tanpa diiringi perbaikan 

lingkungan mustahil akan didapat produksi yang awet atau berkelanjutan 

2. Aspek Pasar  

Aspek pasar sangat penting untuk dianalisa dalam merintis suatu kegiatan usaha 

budidaya yang akan didirikan. Konsumen yang sudah jelas merupakan syarat mutlak 

untuk menjalankan usaha. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisa 

pasar adalah seberapa besar cakupan pemasaran produk yang dihasilkan, pesaing 

produk sejenis dan strategi untuk memenangkan persaingan, keinginan konsumen dan 

cara untuk menguasai pasar. 

Pangsa pasar dan besarnya pasar produksi tanaman perkebunan tahunan penghasil 

minyak dapat diketahui melalui kegiatan pengamatan pasar. Langkah awal dalam 

pengamatan pasar dilakukan dengan cara mensurvey dan melihat kondisi pasar secara 

langsung. Langkah selanjutnya yaitu wawancara dengan konsumen, pemangku 

kebijakan termasuk juga dengan pesaing. Besarnya konsumen, keinginan dan 

kebutuhan, daya beli dan selera konsumen dapat diketahui dengan menyebarkan 

kuesioner ke calon konsumen. 

3. Aspek Ekonomis 

 Keuntungan atau laba finansial merupakan tujuan utama dalam kegiatan suatu 

usaha. Perhitungan-perhitungan dalam analisis ekonomi sangat menentukan suatu 



usaha dikatakan layak atau tidak. Oleh karena itu perlu dikaji tentang pembiayaan, 

pendapatan, dan penyusutan terlebih dahulu. 

a. Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan 

sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1) Fixed Cost (biaya tetap),  

Fixed Cost (biaya tetap) adalah biaya yang dikeluarkan jumlahnya tetap sama, 

terlepas dari valume yang dihasilkan. Biaya tetap meliputi sewa, gaji, pajak, 

peijinan dan lain-lain. 

2) Variabel Cost (biaya tidak tetap), 

Variabel Cost (biaya tidak tetap) adalah biaya yang jumlahnya tergantung 

dari perubahan dalam output. Biaya tidak tetap ini meliputi bahan baku, sarana 

produksi dan upah harian  

3) Modal investasi,  

Modal investasi adalah modal atau sejumlah uang yang harus disediakan 

untuk kegiatan produksi dalam waktu yang lama dan tersusun atas sarana 

produksi yang mempunyai umur yang panjang.  Contoh yang termasuk modal 

investasi adalah lahan, gedung, mesin, sumur dan lain-lain 

4) Modal kerja,  

Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk pembiayaan semua proses 

produksi sehingga kegiatan usaha dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah 

dibuat. Contoh dari modal kerja yaitu gaji, upah dan biaya operasional dan biaya 

pembelian bahan baku. 

b. Pendapatan 

 Pendapatan adalah seluruh penghasilan yang berupa uang maupun barang yang 

berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari 

harga yang berlaku saat itu. Pendapatan dapat diperoleh dengan menghitung jumlah 

nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Produk utama dari tanaman kelapa sawit adalah 



TBS dan brondolan sebagai sumber pendapatan utama. Sedangkan untuk budidaya 

kelapa hampir semua dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sabut kelapa dapat 

digunakan sebagai serat sabut (coir fiber) merupakan bahan pembuat kerajinan tangan 

seperti sapu, keset dan asesoris rumah. Sekarang serat sabut juga digunakan sebagai 

kasur/spring bed dan matras kesehatan. Sedangkan tempurung dapat dimanfaatkan 

sebagai kerajinan, asesoris dan arang aktif. Daging buah dimanfaatkan untuk bahan 

minyak kelapa. Sementara batangnya dapat digunakan sebagai bahan bagunan. 

Daunnya digunakan sebagai pembungkus makanan (ketupat) dan hiasan resepsi 

pengantin. Air niranya sebagai bahan baku gula kelapa. 

c. Penyusutan (Depresiasi) 

 Penyusutan (Depresiasi) adalah suatu alokasi biaya untuk asset dalam jangka 

waktu tertentu. Penyusutan dapat merubah biaya asli dari asset tetap seperti fasilitas 

kantor, peralatan, gedung ataupun lainnya yang sejenis menjadi beban selama masa 

manfaat yang diharapkan dari asset tetap tersebut. Fasilitas-fasilitas tersebut 

mempunyai umur pakai, sehingga suatu saat harus diremajakan. Oleh karena itu selama 

pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut, perlu melakukan penyisihan dana untuk biaya 

penggantian fasilitas tersebut apabila suatu saat sudah tidak dapat dipakai lagi. 

Sehingga apabila pada suatu saat fasilitas-fasilitas tersebut telah habis masa pakainya 

maka telah tersedia fasilitas pengganti. 

d. Penilaian kelayakan usaha  

Penilaian kelayakan usaha yang akan dijalankan dapat dilakukan dengan analisis 

ekonomis/finansial. Dalam analisa ekonomi/finansia ada beberapa cara yang dilakukan 

yaitu dengan menghitung titik impas atau Break Event Point (BEP) dan net benefit cost 

ratio (Net B/C). 

BEP adalah kondisi pendapatan dari kegiatan usaha dan modal yang dikeluarkan dalam 

kondisi seimbang. Pada titik ini suatu usaha dapat dikatakan tidak terdapat keuntungan 

ataupun kerugian. BEP dapat dirumus sebagai berikut;              

   Biaya Produksi   



BEP unit/volume   =   -----------------------------  

                                       Harga Produksi  

                                    Biaya Produksi   

BEP harga  =         -----------------------------  

                                   Volume Produksi 

 

Analisis net benefit cost ratio merupakan perbandingan antara pendapatan dengan 

biaya operasional yang dikeluarkan oleh suatu uasaha. net benefit cost ratio 

dirumuskan sebagai berikut: 

      Hasil Penjualan   

B/C rasio             =  ------------------------    

                                    Biaya Operasional   

Net B/C merupakan nilai manfaat yang bisa didapat dari kegiatan usaha setiap 

pengeluaran biaya sebesar satu rupiah untuk usaha tersebut. Indikator Net B/C 

sebagai berikut: 

Net B/C > 1, artinya kegiatan usaha layak untuk dilaksanakan 

Net B/C < 1 artinya kegiatan usaha tidak layak untuk dilaksanakan. 

  

4. Aspek Hukum 

Tahapan analisis dalam studi kelayakan agribisnis yang tidak kalah penting adalah 

aspek hukum.  Untuk menetukan keberlanjutan suatu kegiatan usaha diperlukan 

factor yang mendukung usaha tersebut. Faktor tersebut adalah aspek hukum dimana 

suatu kegiatan usaha memerlukan keabsahan legalitas.  Dengan kata lain aspek hukum 

akan menjamin keberlanjutan usaha. Suatu usaha walaupun sudah melalui 

perencanaan yang bagus dengan prospek bisnis yang menjanjikan dan sumber 

keuangan yang solid, akan tetapi apabila pemerintah melalui departemen terkait 

tidak memberikan peijinan usaha maka usaha tersebut dikatakan ilegal dan dilarang 



beroperasi, sehingga usaha tidak bisa berjalan.  

Identifikasi mengenai peraturan perundangan dan perizinan yang berlaku didaerah 

merupakan langkah awal yang dilakukan dalam melakukan analisa studi kelayakan 

usaha. Studi juga menyangkut bentuk usaha yang akan dijalankan seperti koperasi, firma 

atau perseroan. Suatu usaha yang telah direncanakan apabila ditinjau dari aspek hukum 

dapat dipertanggungjawabkan keberlangsungannya baru kemudian usaha tersebut 

dilakukan analisa aspek-aspek studi kelayakan lainnya 

5. Aspek Sosial 

Aspek sosial adalah segala sesuatu yang meliputi hasil aktivitas hubungan manusia 

dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan 

manusia seperti tradisi, adat, kelompok dan masyarakat. Didalam mendirikan usaha 

agribisnis kondisi masyarakat harus diusahakan sesuai dengan kultur setempat. Bina 

lingkungan adalah usaha yang sangat nyata untuk keberlangsungan usaha, seperti 

pemberdayaan kondisi soaial masyarakat oleh perusahaan. 

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan atas kegiatan operasi usaha atau komitmen perusahaan dalam kepedulian 

terhadap mutu kehidupan masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha. Masyarakat dan 

perusahaan bersama melakukan kegiatan bersama, terpadu dan berkelanjutan dengan 

mengimplentasikan prinsip kegiatan usaha yang baik, berkeadilan sosial,ekonomi dan 

lingkungan. 

Contoh kegiatan CSR adalah kegiatan bina lingkunga dengan memberi bantuan 

pengembangan fasilitas umum, pendidikan, sarana olah raga, tempat ibadah dll. 

6. Komoditas Tanaman Perkebunan Penghasil Minyak 

a. Kelapa Sawit 

1) Morfologi Kelapa Sawit 

Menurut taksonomi klasifikasi kelapa sawit adalah: 

Divisi   : Embryophyta siphonagama 

Kelas   : Angiospermae 



Ordo   : Monocotyledonae 

Family   : Arecaceae 

Subfamili        :  Cocoideae 

Genus   : Elaeis 

Spesies : E.guineensis Jacq 

Kelapa sawit adalah tanaman yang termasuk golongan tumbuhan berbiji 

tunggal, berakar serabut, mempunyai batang tegak dan tidak bercabang. Dalam 

menentukan perlakuan tanaman yang benar dalam pemeliharaan tanaman maka 

harus mengetahui morfologinya. Pada kelapa sawit terutama untuk menetukan 

perlakukan pada waktu TBM maupun TM. Morfologi kelapa sawit dijabarkan 

sebagai berikut: 

a) Daun 

Kelapa sawit tadalah tanaman yang berdaun majemuk dengan bentuk 

menyirip. Bagian-bagian dari daun kelapa sawit terdiri kumpulan seludang 

(sheath), tangkai daun (petiole), anak daun (leaflets) yang terdiri dari helaian 

(lamina) dan tulang anak daun (midrip). Helaian daun ini mempunyai ukuran 

sekitar 60 cm dan ujungnya nenguncup 2 – 4 cm lebarnya. Sementara pelepah 

daun mempunyai panjang 5 – 7 m. 

Pada tanaman kelapa sawit yang telah memasuki masa TM akan tumbuh  

2-3 daun setiap bulannya. Berbeda dengan tanaman TBM akan membentuk 

sekitar 3 – 4 daun setiap bulan. Pertumbuhan daun kelapa sawit sangat 

dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya, cara panen dan penunasan. Intensitas 

cahaya rendah maka umur daun juga berkurang. Kondisi ini akan terjadi pada 

kerapatan tanaman yang tinggi. Tanpa penunasan (pruning) daun kelapa sawit 

yang ditanam dengan kerapatan normal (140 – 150 pohon/ha) daun akan 

mengalami penuaan pada pelepah yang ke 48 – 50. Sedangkan kelapa sawit 

dengan kerapatan yang tinggi daun akan mengalami penuaan pada daun ke 35. 



Keberadaan pelepah kelapa sawit juga dipengaruhi oleh cara panen dan 

pemangkasan/penunasan  yang dilaksanakan. Panen dengan sistem “Nyuri” 

akan mempertahankan jumlah daun lebih banyak. Morfologi daun kelapa sawit 

dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2. Daun Kelapa Sawit 

Sumber: http://www.agroindustri.id/klasifikasi-tanaman-kelapa-sawit/ 

b) Batang 

Batang kelapa sawit berbentuk bulat lurus tidak bercabang. Batang kelapa 

sawit adalah tempat bertautannya pelepah daun tua dimana pangkal pelepah 

daun akan menyelimuti batang sampai umur 11 – 15 tahun. Pangkal pelepah 

secara alamiah akan gugur setelah tanaman berumur 10 tahun. Diameter batang 

berukuran 25 – 27 cm.  

Pokok kelapa sawit dibentuk oleh pembuluh yang saling berikatan dalam 

jaringan parenkim. Dengan adanya aktifitas penebalan meristem primer yang 

terdapat dibawah ketiak daun dan meristem pucuk menyebabkan terjadinya 

penebalan dan pembesaran batang. Morfologi batang kelapa sawit dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. 

http://www.agroindustri.id/klasifikasi-tanaman-kelapa-sawit/


 

Gambar 2.3. Pohon kelapa sawit 

Sumber : Dokumen Penulis 

c)  Akar 

Kelapa sawit mempunyai sitem perakaran serabut. Perakaran pada kelapa 

sawit tersusun atas akar primer, akar sekunder, akar tersier, dan akar kuartener. 

Perakaran yang muncul dari pangkal pokok menyebar serta tumbuh secara 

lateral masuk ke tanah dengan sudut yang berbeda-beda disebut akar primer. 

Diameter akar primer 6 – 10 mm.  Akar primer akan membentuk cabang akar 

yang disebut dengan akar sekunder. Akar sekunder mempunyai diameter 2 – 4 

mm. Demikian juga akar sekunder akan membentuk cabang akar disebut akar 

tersier. Diameter akar tersier 0,7 – 1,2 mm. Selanjutnya cabang akar tertier akan 

membentuk akar yang disebut akar kuartener. Diameter akar kuartener 0,1 – 

0,3 mm dan umumnya hanya mempunyai panjang akar 1 – 4 mm. 

Sistem perakaran kelapa sawit termasuk perakaran dangkal dan aktif 

sampai kedalaman 5 - 35 cm dan jarang ditemui sistem perakaran yang 

panjangnya sampai 90 cm.  



d) Bunga 

Bunga kelapa sawit termasuk bunga majemuk. Bunga tanaman kelapa sawit 

tersusun atas bunga jantan dan bunga betina yang tumbuh pada tandan yang 

tidak sama. Bunga kelapa sawit tumbuh pada ketiak pelepah. Bunga jantan 

kelapa sawit tersusun atas helaian bunga (splikel) dengan panjang 12 – 20 cm. 

Setiap splikel mempunyai 600 – 1200 kuntum bunga berwarna kuning cerah 

dan menghasilkan serbuk sari sekitar 20 -50 gram. Bunga betina tersusun dalam 

tandan bunga. Setiap tandan terdapat ribuan bunga. Pada saat muda bunga 

betina diselimuti oleh seludang bunga dengan panjang sekitar 25 cm. Pada saat 

anthesis (mekar) mahkota bunga akan membuka berwarna putih kekuningan. 

Morfologi bunga kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Bunga betina dan jantang kelapa sawit 

https://www.pustakapetani.com/2018/12/perbedaan-bunga-kelapa-

sawit.html 

Bunga kelapa sawit bersifat diecious, yaitu setiap bunga hanya memiliki 

salah satu organ kelamin saja. Setiap bunga yang memiliki benang sari atau 

bunga jantan dan bunga betina yang hanya memiliki putik tumbuh secara 

terpisah pada satu tanaman. Dalam satu pohon waktu masak benang sari dan 

putik pada kedua bunga tersebut sering terjadi pada waktu yang berbeda, 

https://www.pustakapetani.com/2018/12/perbedaan-bunga-kelapa-sawit.html
https://www.pustakapetani.com/2018/12/perbedaan-bunga-kelapa-sawit.html


sehingga dalam perkawinan diperlukan agen yang dapat membantu 

penyerbukannya. Ada kumbang tertentu yang dapat berperan sebagai agen 

perantara penyerbukan bunga kelapa sawit yaitu kumbang moncong. 

Kumbang moncong atau Elaeidobius kamerunicu merupakan kumbang 

berordo Coleoptera, family Curculionidae, dan sub family Delominae. 

Elaeidobius kamerunicus yang hinggap di bunga jantan dan merayap pada 

spikelet, maka serbuk sari akan melekat pada tubuhnya  dan pada saat E. 

kamerunicus mengunjungi bunga betina untuk mengambil nektar maka butiran 

serbuk sari tersebut akan jatuh pada stigma sehingga akan terjadi penyerbukan. 

Keberadaan E. kamerunicus di kebun kelapa sawit juga dapat meningkatkan 

produktivitas tanaman yaitu produksi minyak dan nilai fruit set dapat 

meningkat. Keberadaan populasi E. Kamerunicus minimal sekitar 20.000 ekor 

per hektar dapat memberikan nilai fruit set yang baik pada kelapa sawit yaitu 

lebih dari 75%.  

E. kamerunicus diintroduksi dari Malaysia ke Indonesia pada tahun 1982. 

Kumbang ini selanjutnya dapat menyebar ke perkebunan kelapa sawit seluruh 

Indonesia. Sebelum E. kamerunicus didatangkan ke Indonesia, penyerbukan 

kelapa sawit dilakukan dengan bantuan manusia (assisted pollination) yang 

memerlukan biaya operasional tinggi, namun setelah diintroduksi ke Indonesia 

kumbang tersebut telah menggantikan penyerbukan buatan yang dilakukan oleh 

manusia, sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja penyerbukan/polinasi. 

E. kamerunicus adalah agen penyerbukan kelapa sawit yang paling efisien. 

Kumbang ini dapat beradaptasi dengan baik pada bunga jantan kelapa sawit. 

Disamping itu dengan adanya E. Kamerunicus sebagai agen penyerbukan 

mempunyai pengaruh terhadap produktifitas tandan buah segar. Dengan adanya 

E. Kamerunicus maka berat tandan akan meningkat sekitar 15 – 20%. Demikian 

juga dengan persentasi dan rendemen kernel (inti).  



Berkaitan dengan pentingnya peranan serangga penyerbuk E. kamerunicus 

ini maka pemanfaatan E. kamerunicus untuk membantu penyerbukan 

diperlukan dalam meningkatkan produktivitas tandan. Oleh karena itu perlu 

dipertahankan populasi dan efektivitasnya, ditingkatkan serta dipertahankan 

menfaatnya secara optimal untuk menunjang produktivitas kebun. 

e) Buah 

Buah kelapa sawit tersusun atas pericarp, mesocarp, dan 

endocarp (cangkang) yang membungkus kernel. Kernel tersusun atas kulit, 

endosperm dan embrio. Morfologi buah kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 

2.5 

 

Gambar 2.5. Buah kelapa sawit 

Sumber : https://www.smart-tbk.com/idbagaimana-pohon-kelapa-sawit-
tumbuhenhow-oil-palm-is-grown/ 

Buah kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan ketebalan 

cangkangnya yaitu: 

(1) Pesifera adalah buah kelapa sawit yang tidak memiliki cangkang atau hanya 

bercangkang tipis sekali. 

(2) Dura adalah buah kelapa sawit  yang memiliki cangkang yang tebal, dengan  

ketebalan  2–8 mm dengan daging buah tipis 

https://www.smart-tbk.com/idbagaimana-pohon-kelapa-sawit-tumbuhenhow-oil-palm-is-grown/
https://www.smart-tbk.com/idbagaimana-pohon-kelapa-sawit-tumbuhenhow-oil-palm-is-grown/


(3) Tenera yang merupakan hasil silang tipe perisera dan tipe dura. Tipe tenera 

memiliki cangkang yang tipis  yaitu dengan ketebalan cangkang 0,5- 4 mm. 

Tipe tenera ini memiliki daging buah yang tebal. 

Buah kelapa sawit juga dikelompokkan berdasarkan warna kulit buahnya yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Nigrescens 

Buah kelapa sawit tipe ini pada waktu muda berwarna ungu sampai hitam 

dan setelah matang warna akan berangsur-angsur berubah menjadi jingga 

kehitam-hitaman. Kelapa sawit dengan buah bertipe ini merupakan 

tanaman yang banyak diusahakan di Indonesia. 

(2) Virescens 

Buah kelapa sawit saat muda berwarna hijau dan berganti warnanya 

menjadi jingga kemerahan dengan ujung kehijau-hijauan pada saat matang. 

(3) Albescens 

Buah kelapa sawit yang mempunyai warna agar putih saat muda dan akan 

berubah warnanya menjadi agak kuning dengan ujung berwarna unggu 

kehitaman pada waktu matang.  

Varitas kelapa sawit sawit berdasarkan warna buah dapat dilihat pada Gambar 

2.6 a, b dan c. 

 



Gambar 2.6. Ilustrasi buah varitas kelapa sawit a: albescens, b:virescens dan c: 

nigrescens 

Sumber : https://www.slideserve.com/dextra/brevet-botani-sawit 

f) Biji 

Biji kelapa sawit memiliki masa dormansi yang merupakan sifat bawaan 

sehingga biji kelapa sawit memerlukan waktu istirahat untuk berkecambah setelah 

matang. Biji kelapa sawit yang sudah berkecambah dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7. Biji kelapa sawit 

Sumber: https://www.slideserve.com/dextra/brevet-botani-sawit 

1) Syarat Tumbuh Kelapa Sawit 

b) Iklim 

Tanaman kelapa sawit membutuhkan kondisi iklim tertentu untuk 

memenuhi persyaratan tumbuhnya. Untuk mengaktifkan proses fotosinesa 

tanaman kelapa sawit memerlukan intesitas cahaya matahari yang cukup tinggi. 

Disamping intensitas cahaya, lama penyinaran juga berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi tandan buag segar. Panjang hari atau panjang penyinaran 

yang diperlukan kelapa sawit yaitu sekitar 5 - 12 jam/hari dengan kondisi 

kelembaban 80%.  Sedangkan kebutuhan air di perkebunan komersial adalah 

1.950 mm/tahun. 

https://www.slideserve.com/dextra/brevet-botani-sawit
https://www.slideserve.com/dextra/brevet-botani-sawit


Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropika basah pada 

ketinggian 0 – 500 m dari atas permukaan laut dan akan tumbuh baik pada 

daerah sekitar khatulistiwa yaitu berkisar antara 120 baik lintang utara maupun 

selatan. 

Kelapa sawit sangat membutuhkan air sepanjang tahun. Kelapa sawit dapat 

tumbuh optimal apabila terdapat curah hujan berkisar 2.000 – 2.500 mm/tahun,  

hujan merata sepanjang tahun dan tanpa adanya defisit air. Toleransi defisif air  

hanya samapai 250 mm/th.   

Tanaman kelapa sawit agar dapat tumbuh secara optimal memerlukan suhu 

udara  24 – 280 C, dengan suhu minimal 180C dan maksimal 320C.  

c) Kimia Tanah 

Kimia tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuna kelapa sawit. Sifat 

kimia tanah yang perlu diperhatikan adalah: 

(1) pH tanah. 

pH tanah/derajat keasaman berpengaruh terhadap hara yang dapat diserat 

oleh akar. Apabila pH terlalu rendah akar tidak mampu untuk menyerap 

unsur hara dari tanah walaupun ketersediaan hara dalam tanah cukup. pH 

yang optimum yang dibutuhkan untuk tanaman kelapa sawit adalah 5,0 – 

5,5. Tanah asam dengan pH rendah dapat atasi dengan pemberian kapur. 

Kondisi ini sering terjadi pada daerah pasang surut terutama tanah gambut. 

(2) C/N ratio 

C/N ratio adalah perbandingan karbon dengan nitrogen. Tanaman kelapa 

sawit membutuhkan C/N ratio sekitar 10, yaitu kandungan C ± 1 % dan N 

± 0,1 

(3) Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

KTK adalah kemampuan tanah untuk menyerap dan melepaskan kation 

dalam larutan tanah. Yang dominan  adalah unsur K dan Mg. Besarnya 



KTK yang optimum untuk K adalah 0,15 – 0,20 me/100 gr  dan Mg berkisar 

0,4 – 1,0 me/100 gr.  

(4) Jenis tanah 

Jenis tanah yang cocok untuk tumbuhnya tanaman kelapa sawit adalah jenis 

andosol, hidromorf kelabu, latosol, podsolik, regosol, dan tanah alluvial, 

Pada lahan gambut kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik asalkan 

ketebalan gambut kurang dari 1 meter 

(5) Tinggi tempat 

Ketinggian tempat yang ideal untuk tanaman sawit tidak lebih dari 500 m 

dpl. Walaupun tanaman kelapa sawit dapat hidup sampai ketinggian  >1000 

m dpl, akan tetapi  tidak akan menguntungkan secara ekonomis. 

b. Kelapa 

Kelapa sering dinamai dengan pohon kehidupan. Hal ini dikarenakan kelapa 

mempunyai banyak kegunaan. Hampir seluruh bagian tanaman kelapa, mulai dari 

ujung akar hingga ujung batang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dari 

rumah tangga hingga industry. Sabut kelapa dapat digunakan sebagai serat sabut 

(coir fiber) merupakan bahan pembuat kerajinan tangan seperti sapu, keset dan 

asesoris rumah. Sekarang serat sabut juga digunakan sebagai kasur/spring bed dan 

matras kesehatan. Sedangkan tempurung dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan, 

asesoris dan arang aktif. Daging buah dimanfaatkan untuk bahan minyak kelapa. 

Sementara batangnya dapat digunakan sebagai bahan bagunan. Daunnya digunakan 

sebagai pembungkus makanan (ketupat) dan hiasan resepsi pengantin. Air niranya 

sebagai bahan baku gula kelapa. 

1) Morfologi Kelapa 

Morfologi pohon kelapa dapat dilihat pada Gambar 2.8 



 

Gambar 2.8. Pohon kelapa 

Sumber : https://www.sedulurtani.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-kelapa/ 

Klasifikasi tanaman kelapa adalah: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Arecaceae 

Genus  : Cocos 

Spesies  : Cocos nucifera L 

Morfologi tanaman kelapa seperti tertera dibawah ini: 

a) Akar 

Tanaman kelapa adalah tanaman monokotil sehingga kelapa memiliki 

sistem perakaran serebut. Akar tersebut akat tumbuh secara tegak dan lateral. 

Perakaran kelapa juga dilengkapi dengan akar rambut yang berdinding lunak 

dan berbintil dengan berdiameter 0,1 cm. Akar rambut mempunyai fungsi untuk 

menyerap air dan hara  dari dalam tanah. Sementara bintil akar berfungsi untuk 

pernafasan. Jumlah akar tanaman kelapa sangat bervariasi yaitu berkisar 4000-

7000 buah. Kondisi ini dipengaruhi oleh varietas kelapa dan kondisi tempat 

tumbuh tanaman.. Morfologi akar kelapa dapat dilihat pada Gambar 2.9 

https://www.sedulurtani.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-kelapa/


 
Gambar 2.9. Akar kelapa 

Sumber : https://sawonbudidaya.com/2019/01/02/ciri-ciri-pohon-kelapa/ 

 

b) Batang 

Tanaman kelapa mempunyai batang tegak dan tidak bercabang. Pada 

batang melekat pangkal pelepah dengan kuat dan sulit untuk rontok walaupun 

daun telah mongering. Pada tanaman muda batang tumbuh melebar kesamping 

dengan tidak disertai ruas yang memanjang. Hal ini disebabkan tanaman kelapa 

muda hanya mempunyai satu titik tumbuh yang terdapat pada ujung meristem 

batang dan itupun hanya berukuran sangat kecil. Morfologi batang kelapa dapat 

dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Batang kelapa 

Sumber : https://sawonbudidaya.com/2019/01/02/ciri-ciri-pohon-kelapa/ 

 

https://sawonbudidaya.com/2019/01/02/ciri-ciri-pohon-kelapa/
https://sawonbudidaya.com/2019/01/02/ciri-ciri-pohon-kelapa/


c) Daun 

Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan yang 

menyirip. Kelapa mempunyai susunan daun melingkar dengan kedudukan 

daun mengikuti rumus 3/5 yang artinya kedudukan daun kesatu akan lurus 

berada pada garis lurus dengan daun yang ke 6. Tanaman kelapa yang telah 

tua memiliki 30-35 daun. Setiap pelepah daun kelapa mempunyai sekitar 

200 lembar anak daun. Anak daun pada bagian ujung pelepah mempunyai 

ukuran panjang sedangkan yang berada pada pangkal mempunyai ukuran 

yang pendek. Sedangkan daun yang terletak pada bagian tengah memiliki 

panjang sekitar 100 cm. Morfologi daun kelapa dapat dilihat pada Gambar 

2.11 

 

Gambar 2.11. Daun kelapa 

Sumber : https://www.pexels.com/id-id/foto/1252928/ 

d) Bunga  

Bunga tanaman kelapa berbentuk malai (mancung). Bunga kelapa termasuk 

berumah satu artinya bunga jantan dan betina terdapat pada satu malai dan satu 

mancung (spathe). Tanaman kelapa mulai berbunga setelah berumur sekitar 

https://www.pexels.com/id-id/foto/1252928/


tiga tahun. Bentuk bunga betina agak membulat sementara bunga jantan 

berbentuk lonjong. Letak bunga betina pada dasar malai sementara bunga 

jantan terletak pada ujung malai. Morfologi bunga kelapa dapat dilihat pada 

Gambar 2.12 

 

Gambar 2.12. Bunga Kelapa 

Sumber : https://sawonbudidaya.com/2019/01/02/ciri-ciri-pohon-kelapa/ 

 

e) Buah 

Buah kelapa tersusun atas kulit buah, sabut, tempurung, daging buah dan 

air didalamnya. Kulit buah kelapa mempunyai tekstur yang licin dank keras. 

Pada saat buah kelapa masih muda kulit kelapa berwarna hijau muda dan 

seiring berjalannya waktu akan berubah menjadi hijau tua kemudian akan 

berubah menjadi kuning kecoklatan apabila buah telah tua.  

Bentuk buah kelapa bervareasi dari bulan sampai lonjong. Morfologi buah 

kelapa dapat dilihat pada Gambar 2.13 



 

Gambar 2.13. Buah kelapa 

Sumber: https://sawonbudidaya.com/2019/01/02/ciri-ciri-pohon-kelapa/ 

2) Syarat Tumbuh Kelapa 

a) Iklim 

Tanaman kelapa membutuhkan kondisi iklim tertentu untuk memenuhi 

persyaratan tumbuhnya. Tanaman kelapa menghendaki air yang cukup untuk 

hidupnya. Daerah dengan curah hujan antara 1.300 hingga 2.300 mm per tahun 

adalah daerah yang cocok untuk pertumbuhan kelapa. Faktor iklim lainnya 

yang perpengaruh terhadap tumbuhnya kelapa adalah intensitas cahaya. Untuk 

proses fotosintesa dengan baik tanaman kelapa membutuhkan 120 jam 

penyinaran perbulan. Untuk pertumbuhan yang optimal tanaman kelapa 

menghendaki suhu udara berkisar 20 – 270 C dengan kelembaban udara 70 – 

80%. Angin mempunyai peranan yang sangat penting. Disamping serangga 

angin dapat membantu dalam proses penyerbukan,  

b) Tanah 

Jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa adalah jenis 

tanah aluvial, vulkanis, laterit, berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu. Dari 

berbagai jenis tanah tersebut  endapan alluvial adalah jenis tanah yang paling 

sesuai untuk pertumbuhan kelapa. 

https://sawonbudidaya.com/2019/01/02/ciri-ciri-pohon-kelapa/


Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH tanah 5 – 8. 

Akan tetapi pH atau derajat keasaman yang  paling ideal untuk pertumbuhan 

kelapa agar dapat tumbuh dengan subur adalah  5.5 - 6,5. Kemiringan tanah 

juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa. Kemiringan 

ideal adalah 0 - 3 persen. Apabila lebih dari 3 pesen bahkan sampai 50 persen 

maka lahan dibuat teras. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya 

erosi. 

d) Ketinggian tempat (Elevasi) 

Ketinggian tempat ideal untuk budidaya kelapa  adalah 0 sampai 450 m dpl. 

Akan tetapi apabila budidaya kelapa terletak pada ketinggian 450 - 1000 m dpl 

maka berdampak pada masa pembentukan buah yaitu akan lebih lama. 

 

LEMBAR PRAKTIKUM 

 

Acara  : Identifikasi Tanaman Perkebunan Penghasil Minyak 

Tujuan  : Siswa mampu mengenal tanaman perkebunan penghasil minyak 

Alat dan bahan  :  

1. Tanaman Perkebunan Tahunana penghasil minyak (Kelapa sawit & Kelapa) 

2.  Alat tulis menulis 

Keselamatan kerja: 

1. Perhatikan dan terapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

2. Gunakan pakaian keraja dan alat pelindung diri dengan tepat 

Langkah Kerja: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan di gunakan 

2. Amati tanaman penghasil minyak yang ada di lahan mengenai tanaman 

utuh, bagian tanaman: batang, daun, bunga, buah dan akar. 

3. Gambarkan bagian-bagian tanaman yang diamati 



LEMBAR PRAKTIKUM 

4. Amati habitan tanaman (tanah dan iklim). 

5. Tuliskan hasil pengamatan di buku laporan. 

6. Untuk mendudkung hasil pengamatan boleh mencari informasi dari sumber 

informasi  lainnya 

 

 

CAKLAWALA 

VCO Peluang Usaha Prospektif Untuk Masyarakat 

Di Indonesia banyak masyarakat yang masih memiliki pola hidup tradional, 

dimana kelapa merupakan buah yang tidak dapat lepas dari kehidupan. Hal ini 

disebabkan semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kondisi ini dapat dilihat dari luas  perkebunan rakyat yang mencapai 

98% dari total perkebunan kelapa yang ada.  

Perusahaan kelapa juga akan menambah lapangan kerja  untuk pengolahan 

produk turunannya serta hasil sampingnya yang sangat bervareasi. Sebagai sumber 

pendapatan usaha tani perkebunan, kelapa berperan sangat besar karena mempunyai 

kemampuan berproduksi sepanjang tahun dan dapat dijual untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga petani. 

Indonesia adalah salah satu negara yang memproduksi kelapa yang besar, 

menurut Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2016 sekitar 2,89 juta ton dengan luas 

areal kelapa 3.566.103 ha, sedangkan pada 2015 produksinya mencapai 2.92 juta ton 

dengan luas arealnya sekitar 3.585.599 ha. Hal tersebut membuktikan bahwa 

peluang pengembangan produk dari buah kelapa sangat potensial dengan tersedianya 

bahan baku yang cukup melimpah. 

Pengembangan produk alternative selain kopra  mempunyai peluang pasar 

yang sangat luas dan bernilai ekonomi tinggi. Produk alternatif yang dapat 



dikembangkan antara lain coconut wood (CW), coconut fiber (CF), activated 

carbon (AC), coconut milk/cream (CM/CC), brown sugar (BS),  dan virgin coconut 

oil (VCO). Produk-produk tersebut dapat diusahakan secara terpisah maupun 

terpadu. Peningkatan nilai produksi dari produk-produk diatas dapat mencapai  5-10 

kali dibandingkan dengan produk kopra yang secara tradisional. 

Dengan melihat begitu besarnya peluang produk pengembangan dari buah 

kelapa, dan juga dengan melihat begitu pesatnya peningkatan teknologi sehingga 

mengakibatkan meningkatnya persaingan di pasar global. Persaingan di pasar global 

tidak hanya menyangkut produk hasil primer, akan tetapi juga pada produk 

turunannya. Kondisi ini menjadikan perlunya dukungan dari pemangku kebijakan 

untuk pengembangan produk buah kelapa, agar pelaku bisnis dibidang perkelapaan 

dapat bertahan dan bahkan kalau memungkinkan dapat lebih bergairah dalam 

mengembangkan usahanya. 

Potensi produk kelapa yang sekarang ini mulai berkembang adalah cocopeat 

atau sabut kelapa, arang batok atau tempurung, tepung kelapa (desiccated coconut) 

dan minyak kelapa murni yang sering disebut virgin coconut oil (VCO). Dari 

beberapa produk tersebut diatas yang paling popular sekarang adalah VCO. Hal ini 

dikarenakan sekarang muncul trend masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang 

sehat. Menurut penelitian Balit. Tanaman Palma VCO termasuk produk pangan yang 

fungsional dan merupakan jrnis minyak yang paling menyehatkan. VOC dapat 

dikonsumsi langsung atau dapat dijadikan bahan olahan. Produk VCO dapat dilihat 

pada Gambar 2.14. 



 

Gambar  2.14. Produk VCO 

Sumber:https://www.selasar.com/jurnal/42863/VCO-Peluang-Usaha-Prospektif-

Untuk-Masyarakat 

 

 Virgin coconut oil  adalah produk yang didapat dari pengolahan daging kelapa 

segar dengan proses pemanasan atau tanpa pemanasan. Dalam hal ini tanpa diberi 

tambahan zat kimia, dengan kata lain bahannya murni dari daging kelapa segar. Pada 

prinsipnya pembuatan VCO itu sangat mudah dan dapat diproses secara sederhana 

yaitu dengan cara buah kelapa segar diambil santannya. Diamkan santan sampai 

terbentuk lapisan minyak dan terpisah dengan airnya. Pisahkan lapisan minyak dan 

airnya, kemudian lapisan minyak difermentasi secara anaerob selama 24 jam atau 

sampai terbentuk 3 lapisan. Lapisan paling bawah adalah air, kemudian diatasnya 

adalah ampas santan atau yang sering disebut blondo. Lapisan yang paling atas 

adalah minyak murni. Untuk mendapatkan minyak murninya dilakukan dengan 

pemisahan minyak dengan lapisan dibawahnya.  

VCO mengandung asam lemak jenuh yang tinggi ((92%) yang terdiri dari asam 

laurat, asam miristat, asam kaprilat, asam kaprat dan asam kaproat. Asam laurat 

adalah asam lemak yang terbukti sebagai antivirus, antibakteri dan anti protozoa. 

https://www.selasar.com/jurnal/42863/VCO-Peluang-Usaha-Prospektif-Untuk-Masyarakat
https://www.selasar.com/jurnal/42863/VCO-Peluang-Usaha-Prospektif-Untuk-Masyarakat


Kelapa menjadi VCO dalam prospektif untuk peningkatan pendapatan petani 

kelapa memberi motivasi dan peluang usaha pengembangan industri rumah 

tangga. Hal ini terbukti dengan meningkatnya permintaan pasar ekspor dari berbagai 

negara seperti Amerika, Denmark, Inggris dan negara lainnya. Melihat tinggunya 

permintaan pasar dunia menunjukkan VCO mempunyai prospek yang baik. 

Disamping itu harga jual VCO di pasaran cukup tinggi sekitar Rp 300.000,- 

perliternya. Hal ini meningkatkan gairah bisnis VCO. 

Kedepannya melalui program agribisnis VCO yang mulai diperkenalkan 

kepada masyarakat dapat memberi peluang usaha dan memberi banyak manfaat 

khususnya bagi kesehatan. 

 

CONTOH SOAL 

1. Modal awal yang diperlukan pada perkebunan kelapa sawit seluas 5 ha untuk 

memproduksi TBS hingga usaha siap berjalan adalah Rp. 16.000.000. Biaya 

produksi untuk setiap kg adalah Rp. 800. Sedangkan harga jual per kg adalah Rp. 

1.200. Berapa kg TBS yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas? 

2. Modal awal yang diperlukan untuk memproduksi TBS hingga usaha siap 

berjalan adalah Rp. 18.000.000 . Biaya produksi untuk setiap kg adalah Rp. 900. 

Sedangkan harga jual per kg adalah Rp. 1.400 . Berapa jumlah omset yang harus 

dihasilkan untuk mencapai titik impas? 

Kunci Jawaban 

1. BEP Unit 

BEP = Biaya Produksi/Harga Produksi 

BEP = 16.000.000/(1.200-800) 

          = 40.000 kg 

2. BEP  harga 

BEP =  Biaya produksi/harga produksi 

BEP =  18.000.000/(1.400-800) 

        =  30.000 kg 



Omset untuk mencapai titik impas adalah 

= 30.000 x 1.400  = Rp 50.400.000,- 

 

JELAJAH INTERNET 

 

Dalam mempelajari materi pemilihan komoditas tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak peserta didik diharapkan menambah wawasan yang lebih luas 

tentang konsep pemilihan komoditas tanaman secara mandiri menggunakan fasilitas 

internet. Melalui internet dari berbagai website peserta didik dapat menemukan 

materi tentang pemilihan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak yang lebih 

lengkap. Beberapa website yang dapat dikunjungi peserta didik yaitu: 

https://amj.co.id/produk 

http://jtanzilco.com/blog/detail/1116/slug/pentingnya-studi-kelayakan-bisnis 

         

 

RANGKUMAN 

Penentuan komoditi tanaman perkebunan yang akan diusahakan, merupakan 

pertimbangan awal dalam merencanakan suatu usaha. Setelah komoditi tanaman 

ditentukan, maka seluruh proses mengacu pada komoditi tanaman yang akan 

diusahakan. Dalam menentukan komoditas tanaman perkebunan tahunan penghasil 

minyak harus dilakukan studi kelayakan usaha. Kelayakan usaha tersebut meliputi 

kelayakan kesesuaian persyaratan teknis, kelayakan ekonom, kelayakan hukum, 

kelayakan sosial dan pemilihan tanaman yang tepat untuk diusahakan 

https://amj.co.id/produk
http://jtanzilco.com/blog/detail/1116/slug/pentingnya-studi-kelayakan-bisnis


Komoditas tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak yang kita kaji 

disini adalah kelapa sawit dan kelapa. 

 

TUGAS MANDIRI 

 

Faktor-faktor luar yaitu faktor lingkungan yang meliputi iklim, tanah  dan ketinggian 

tempat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 

Isilah Tabel 2.1 Persyaratan tumbuh tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak 

dibawah ini. 

Tabel 2.1. Persyaratan Tumbuh Tanaman Perkebunan Tahunan Penghasil Minyak. 

 

 

Tanaman 

Iklim Media tanah  

Elevasi 

(m dpl) 

Kebutuhan 

Curah hujan 

 

Rata-rata  

suhu harian   

harian 

(⁰C) 

Kelembaban Radiasi 

matahari 

pH 

tanah 

Jenis 

tanah 

Kelapa 

Sawit 

       

 Kelapa        

 

 

 

PENILAIAN HAIRAN 

1. Jelaskan arti sempit studi kelayakan 

2. Jelaskan arti luas studi kelayakan 

3. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam menentukan komoditas tanaman 

yang akan dipilih adalah hasil studi aspek teknis. Sebutkan dan jelaskan yang 

termasuk dalam aspek teknis tersebut? 



4. Bagaimana cara menilai kelayakan usaha yang direncanakan? 

5. Didalam memilih komoditas yang akan kita usahakan harus memenuhi aspek 

hukum. Jelaskan 

 

REFLEKSI 

 

Setelah materi ini dipelajari, kalian akan paham dan jelas mengenai konsep 

tentang pemilihan komoditas tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. 

Namun dari materi yang dipelajari ini menurut kalian materi apa dari bab ini yang 

paling sukar untuk dipahami. Silahkan diskusi dengan teman kelompok kalian atau 

guru pendamping. Semoga dengan berdiskusi kalian akan menjadi lebih paham dan 

jelas. 
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