
1 

 

1 

 

 

 

 

I.   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian merupakan 

salah satu sektor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi. Menurut 

Soekartawi (2000), strategi pembangunan pertanian yang berwawasan 

agribisnis dan agroindustri pada dasarnya menunjukkan arah bahwa  

pengembangan agribisnis merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk 

mencapai beberapa tujuan, yaitu menarik dan  mendorong munculnya industri 

baru di sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, 

efisien dan fleksibel, menciptakan nilai tambah, meningkatkan penerimaan 

devisa, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pembagian pendapatan.  

 

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan 

sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan 

kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, 

politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), 

pertumbuhan (growth) dan perubahan (change) (Iqbal dan Sudaryanto, 2008). 

Pembangunan pertanian bertujuan untuk mencapai pembangunan yang maju, 

berwawasan agribisnis, berbudaya industri dan berbasis pedesaan.  Ciri-ciri 
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pertanian yang sesuai dengan hal tersebut ditandai dengan 5 kriteria yaitu, 

memiliki produktivitas, efisiensi, mutu yang tinggi, produk laku jual dan 

berkelanjutan (Rukmana, 2005). 

 

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai 

bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan 

tersebut. Menurut Austin (1981), agroindustri yaitu perusahaan yang 

memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang 

dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan 

pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan 

dan distribusi. Produk agroindustri dapat berupa produk akhir yang siap 

dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya.  

 

Agroindustri merupakan bagian kompleks industri pertanian mulai dari 

produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi 

sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan 

yang saling berhubungan (interlasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, 

penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian.  

 

Pembangunan pertanian memiliki tujuan yang berwawasan agribisnis  yaitu 

meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan pekerjaan di 

sektor pertanian, dan meningkatkan hasil produksi pertanian, sehingga dapat 

mengurangi import hasil pertanian yang selama ini dilakukan serta dapat 

mendukung pembangunan sektor industri. Salah satu pembangunan sektor 

pertanian yang mengalami peningkatan ialah sub sektor perkebunan. 

Perkebunan menjadi perhatian pemerintah karena perkebunan merupakan 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
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http://id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
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http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
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salah satu pilar perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak.  

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah antara lain peremajaan, 

rehabilitasi, dan perluasaan areal perkebunan atau ekstensifikasi di seluruh 

Indonesia. 

 

Dengan pencanangan program tersebut, tersedia kesempatan bagi 

pengembangan perkebunan secara umum di setiap daerah. Salah satu daerah 

tersebut ialah Provinsi Lampung.  Pembangunan perkebunan di Provinsi 

Lampung diarahkan dengan memperluas areal tanaman perkebunan dan 

mendirikan industri pengolahan hasil perkebunan dengan tujuan untuk   

meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk, membuka dan memperluas 

lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan 

serta meningkatkan devisa yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Lampung.   

  

Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan Provinsi Lampung meliputi 

tujuh komoditas utama yaitu kopi ( kopi robusta dan kopi arabika) , lada, 

kakao, karet, kelapa sawit, kelapa dalam, dan tebu. Perkembangan luas areal 

dan produksi tanaman perkebunan unggulan di Provinsi Lampung, tahun 

2010-2011 disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perkembangan luas areal dan produksi tanaman perkebunan unggulan 

di Provinsi Lampung, tahun 2010-2011 

 

Komoditas Luas areal (ha) Produksi (ton) 

 2010 2011  r(%th) 2010 2011 r(% th) 

Kopi Robusta 144.474 145.492 0,70 140.046 145.191 3,67 
Kopi Arabika 202        184 -8,91 31 31 0 
Lada 47.519 47.836 0,66 22.164 22.311 0,66 
Kakao 25.978   27.429 5,55 25.690 26.046 1,38 
Karet 53.071 64.509 21,55 56.009 57.938 3,44 
Kelapa dalam 110.147 108.816 -1,20 111.112 104.833 -5,65 
Kelapa sawit 10.059 9.951 -1,07 7.548 7.438 -2,36 
Tebu 113.784 120.054 5,51 797.378 798.885 0,18 

Jumlah 505.234 524.271 22,79 1.136.857 1.162.673 2,23 

  Keterangan : r = tingkat pertumbuhan      

Sumber  : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2011 

  

 

Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan produksi tanaman kelapa sawit yang 

menurun dari tahun 2011 yaitu sebesar -2,36 persen.  hal ini terjadi karena 

sistem manajemen yang kurang baik dan juga kurangnya inovasi dan efisiensi 

dalam proses pengolahan tanaman kelapa sawit.  Fakta tersebut menunjukkan 

perlunya pengembangan sektor tanaman kelapa sawit yang lebih intensif 

mengingat potensialnya komoditas kelapa sawit saat ini untuk menunjang 

perekonomian nasional.  

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang 

memiliki potensi produksi kelapa sawit yang cukup besar dengan penggunaan 

lahan total sebesar 153.160 ha. Provinsi Lampung mampu memproduksi 

373.001 ton sawit pada tahun 2010. Perkembangan produksi kelapa sawit di 

pulau Sumatera dari tahun 2006-2010 disajikan dalam Tabel 2.  
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Tabel 2. Perkembangan produksi tanaman kelapa sawit pulau sumatera, tahun 

2008-2012 

 

Provinsi Produksi (ton) 

Luas 

Lahan 

(2012) 

  2008 2009 2010 2011 2012 (ha) 

Lampung 388.742 111.212 104.865 364.882 373.001 178.320 

Sumatera Selatan 1.161.161 759.034 776.983 2.036.553 2.082.196 690.729 

Bengkulu 373.815 373.815 450.278 602.735 615.624 224.651 

Jambi 1.281.636 1.297.578 1.203.430 1.265.788 1.293.173 489.384 

Kepulauan Riau 15.495 15.495 3.169 187 191 2.645 

Riau 4.685.660 2.054.54 2.368.076 5.932.310 6.064.391 1.781.900 

Sumatera Barat _ 326.580 349.317 833.476 852.042 344.352 

Sumatera Utara 3.244.922 1.022.472 1.115.699 3.158.144 3.230.488 1.017.570 

   Sumber : Statistik Perkebunan 2006-2010, Direktorat jendral pertanian 2013 
 

 

Pada Tabel 2,  pertumbuhan produksi tanaman kelapa sawit di Provinsi 

Lampung menurun drastis pada tahun 2009 dan tahun 2010, kemudian 

meningkat lagi pada tahun 2011 dan 2012, penurunan & perkembangan 

produksi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor dalam pembangunan 

pertanian dan manajemen. Untuk mengetahui penyebab penurunan produksi 

tersebut, dibutuhkan audit produksi per tahun agar mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang faktor-faktor penurunan produksi tersebut. 

 

Pada Tabel 2 juga menjelaskan posisi provinsi Lampung dalam produksi 

tanaman kelapa sawit di Sumatera termasuk terendah setelah Provinsi 

Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan Provinsi Lampung tidak 

memprioritaskan pengembangan perkebunan komoditi kelapa sawit , iklim di 

Provinsi Lampung memungkinkan pengembangan komoditas perkebunan 

lainya seperti karet, kopi, kakao, tebu dan nanas sehingga  total seluruh 

penggunaaan lahan perkebunan Provinsi Lampung dibagi ke pengusahaan 

komoditas perkebunan lainya.  Dalam hal ini lahan pengusahaan produksi 



 6 

perkebunan sawit di Provinsi Lampung  masih cukup rendah yaitu hanya 

sebesar 178.320 ha pada tahun 2012.  

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung dikelola oleh beberapa 

perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat dan perkebunan besar Negara.   

Salah satu perkebunan besar negara yang ada di Provinsi  Lampung adalah PT. 

Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang memiliki memiliki 26 unit usaha 

yang terletak pada 3 wilayah kerja yang meliputi provinsi Lampung, Sumatera 

Selatan dan Bengkulu. 

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan perusahaan agribisnis 

yang terus melakukan perubahan dengan meningkatkan produktivitas dan 

kualitas hingga menjadi perusahaan yang tangguh dan berkarakter global.  

Pada wilayah kerja Provinsi Lampung, PT. Perkebunan Nusantara memiliki 

10 unit usaha yang terbagi di beberapa kabupaten yang memproduksi berbagai 

jenis komoditi perkebunan, salah satunya adalah komoditi kelapa sawit.  Ada 

5 unit usaha  yang mengelola hasil perkebunan kelapa sawit yaitu Unit Usaha 

Kedaton, Unit Usaha Bergen, Unit Usaha Rejosari, Unit Usaha Bekri dan Unit 

Usaha Padang Ratu. Pada Tabel 3 dapat dilihat data luas areal, produksi dan 

produktivitas  unit usaha milik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang 

memproduksi tanaman kelapa sawit. 
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  Tabel 3. Luas areal, produksi, dan produktivitas kelapa sawit PT Perkebunan  

VII  Provinsi Lampung tahun 2013 

 

Lokasi   

Komposisi Areal Produksi Produktivitas 

TBM TM Jumlah (Ton) (Ton/Ha) 

(Ha) (Ha) (Ha)     
Lampung Selatan       

PTPN VII UU Kedaton 

 

0 588 588 2.180 3,707 

PTPN VII UU Bergen 0 144 144 520 3,611 

PTPN VII UU Rejosari 575 3.632 4.207 13.550 3,221 

Lampung Tengah       

PTPN VII UU Bekri  1.274 2.604 3.878 9.022 2,326 

PTPN VII UU Padang 

Ratu 
  3 2.559 2.562 8.938 3,489 

 Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2013 

 

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) 

Unit Usaha Rejosari merupakan unit usaha yang memiliki produktivitas 

kelapa sawit yang cukup tinggi, yaitu sebesar 3.221 ton/hektar.  Jumlah 

tersebut menunjukkan banyaknya produksi tandan buah segar (TBS) dari 

kebun TM (Tanaman Menghasilkan) milik Unit Usaha Rejosari yang 

merupakan bahan baku utama dalam memproduksi Crude Parm Oil (CPO) dan 

Inti Sawit (Kernel) pada PPKS Unit Usaha Rejosari.  Dari data ini juga dapat 

di lihat bahwa Unit Usaha Rejosari memiliki produksi kelapa sawit yang 

terbesar diantara unit usaha produksi kelapa sawit lainnya yaitu sebesar 13.550 

ton , sehingga menjadikan unit usaha Rejosari merupakan penyumbang CPO 

terbesar PT Perkebunan Nusantara VII  
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 Tanaman kelapa sawit diolah untuk menghasilkan minyak sawit atau CPO 

(Crude Palm Oil) yang merupakan hasil olahan TBS kelapa sawit yang 

memiliki nilai jual yang tinggi yang perkembanganya dapat di lihat dalam  

Tabel 4:  

 

Tabel 4. Produksi minyak sawit (CPO), di PTPN VII tahun 2008-2012 

 

Tahun Produksi 
Produksi CPO (ton) 

Sendiri Pembelian 

2008 102.960 64.320 

2009   87.783             77.30 

2010   92.524             95.65 

2011 104.562             67.86 

2012 8.953           105.240 

Sumber : PT Perkebunan Nusantara VII tahun 2012 

 

 

Produksi kelapa sawit (TBS) di tahun 2012 mengalami penurunan 92,3 persen 

dibandingkan dengan perolehan produksi pada tahun 2011, hal ini berakibat 

terhadap penurunan produksi minyak sawit (CPO) sebesar 90 persen  di 

bandingkan dengan pencapaian  produksi  di  tahun 2011.  Penurunan  ini  

dipicu  oleh  percepatan  replanting atau penanaman ulang tanaman kelapa 

sawit seluas 835 ha untuk tahun tanam 1985 dan adanya areal yang dipusokan 

seluas 545 ha .  

 

Namun semenjak bulan Februari 2014, PT Perkebunan Nusantara VII unit 

usaha Rejosari memberhentikan produksi CPO yang dimilikinya, hal tersebut 

memberikan pertanyaan apakah replanting  umum awal 2012 PT Perkebunan 

VII baru menghampiri unit usaha Rejosari, sehingga produksi TBS menurun 

dan menyebabkan kurang efisien dalam produksi CPO di PPKS Rejosari, atau 

PPKS Rejosari sudah tidak mampu beroperasi secara teknik dan apakah 
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pengolahan CPO tidak  memberikan nilai tambah lagi. Apabila PPKS unit 

usaha Rejosari berhenti secara teknik, hal ini dapat diasumsikan bahwasanya 

PPKS sudah tidak dapat memberikan nilai tambah TBS lagi atau apabila 

PPKS dipaksakan beroperasi, maka akan menderita kerugian produksi karena 

output akan dibawah titik impas.  Hal tersebut  memicu penulis  tertarik untuk 

melaksanakan penelitian di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Rejosari 

untuk mengetahui penyebab pemberhentian produksi CPO tersebut dalam 

ruang lingkup metode ilmiah studi kasus dengan pendekatan produksi  

 

B. Perumusan Masalah 

 

PT Perkebunan VII Unit Usaha Rejosari merupakan unit usaha yang 

mengolah bahan baku kelapa sawit berupa TBS (Tandan buah segar) menjadi 

CPO (crude palm oil) yang digunakan sebagai bahan baku industri. PT 

Perkebunan Nusantara  VII  Unit Usaha Rejosari mengambil bahan baku CPO 

dari perkebunan sendiri dan beberapa dari perkebunan rakyat berkemitraan 

yang ada di sekitar wilayah Lampung Selatan.  

 

Teknologi yang kurang baik dalam proses pengolahan akan menghasilkan 

produk yang memiliki nilai ekonomis yang rendah.  Peningkatan kualitas 

produk TBS  dapat ditingkatkan dengan meningkatkan teknologi pengolahan 

kelapa sawit untuk meningkatkan efisiensi, dengan demikian produk CPO  

yang dihasilkan bisa lebih banyak secara kuantitas produksi dan 

menghasilkan material sisa yang semakin sedikit sehingga dapat mengurangi 

limbah industri.  Upaya peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit berupa 

TBS menjadi sangat penting bagi Unit Usaha Rejosari, selain meningkatkan 
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nilai jual produk, peningkatan nilai tambah juga dapat  menambah profit bagi 

agroindustri.  Dengan adanya usaha pengolahan kelapa sawit yang dilakukan 

oleh Unit Usaha Rejosari, maka akan menambah nilai dari komoditi kelapa 

sawit tersebut khususnya dalam ekonomi.  Untuk menghasilkan produk 

kelapa sawit yang memiliki nilai tambah dibutuhkan agroindustri kelapa sawit 

berupa pabrik pengolahan kelapa sawit atau PPKS. Nilai tambah yang baik 

dihasilkan oleh  pabrik pengolahan yang efektif dan efisien yang mampu 

menghasilkan jumlah output di atas kapasitas produksi, sehingga dapat 

mengukur apakah agroindustri tersebut masih menghasilkan profit atau 

menderita kerugian.  

 

PT Perkebunan VII Unit Usaha Rejosari memberhentikan pabrik 

pengolahanya pada bulan Februari 2014. Dalam pendekatan produksi, 

pemberhentian suatu agroindustri diakarenakan agroindustri tersebut 

menderita kerugian yang salah satunya ditandai dengan angka nilai tambah 

yang negatif atau jumlah produksi di bawah titik impas sehingga agroindustri 

sudah tidak efisien dalam pengolahan dan tak layak lagi dikembangkan. 

Indeks suatu keuntungan\kerugian dapat diukur melalui pendekatan ilmiah 

berupa analisis nilai tambah dan analisis kapasitas produksi rata-rata per 

bulan dengan data produksi  selama satu tahun sebelum PPKS agroindustri 

berhenti berproduksi. Dari kerangka permasalahan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini bertujuan umtuk mengetahui besarnya nilai tambah dan 

kapasitas produksi yang dilakukan agroindustri pengolahan kelapa sawit pada 

PT Perkebunan VII Unit Usaha Rejosari terhadap produk kelapa sawit berupa 

CPO 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut : 

1) Berapa nilai tambah yang dihasilkan PT Perkebunan VII unit usaha 

Rejosari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

2) Berapa kapasitas produksi (titik impas) agroindustri kelapa sawit PT. 

Perkebunan VII Unit Usaha Rejosari, Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1)  Mengetahui nilai tambah produk pengolahan kelapa sawit pada  PT   

Perkebunan Nusantara VII  Unit Usaha Rejosari. 

 

2) Mengetahui kapasitas produksi pengolahan kelapa sawit pada PT 

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari . 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan : 

1)  Sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola Unit Usaha Rejosari dalam  

pengembangan usaha. 

2)  Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian  

sejenis. 

  3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh teknis sektor agroindustri dalam   

pemberhentian produksi PT Perkebunan VII Unit Usha Rejosari. 


