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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A. Tinjauan Pustaka  

 

1. Tinjauan Ekonomi Kelapa Sawit 

 

Kelapa sawit merupakan tanaman utama perkebunan di Indonesia, hal 

tersebut dikarenakan wilayah Indonesia berada di sekitar khatulistiwa 

sehingga memenuhi syarat untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit.  

kelapa sawit menyumbang devisa non migas negara yang cukup besar 

seiring dengan besarnya kuota eksport yang dihasilkan tanaman kelapa 

sawit di Indonesia.  Saat ini, indonesia merupakan produsen kelapa sawit 

terbesar didunia dengan dengan produksi sebesar19,44 juta ton  dari Luas 

areal 7.322 juta ton  yang tersebar di pulau sumatera, kalimantan, sulawesi, 

banten dan papua.  sebagaian daerah perkebunan dan masih tersedia untuk 

perluasan areal sebesar 24 juta ha.  

 

Tanaman kelapa sawit memiliki keuntungan biaya produksi terendah 

dibandingkan dengan komoditi penghasil minyak nabati  lainya seperti 

Bunga matahari, kedele, Repressed, kelapa nyiur, kelapa tanah dan olive. 

Sehingga menjadikan kelapa sawit memiliki turunan FAME sebagai 

sumber bahan bakar nabati, oleochemichal\oleofood sepagai output 
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akhirnya yang dapat dikonsumsi langsung dengan masyarakat  dan hampir 

seluruh produknya baik produk inti dan sampingan memiliki nilai tambah 

   

2. Konsep Agroindustri 

 

Menurut Soekartawi (2000), agroindustri dapat diartikan dua hal, yaitu 

pertama, agroindustri adalah industri yang berbahan baku utama dari 

produk pertanian. Studi agroindustri pada konteks ini adalah menekankan 

pada food processing management dalam suatu perusahaan produk olahan 

yang bahan baku utamanya adalah produk pertanian. Arti yang kedua 

adalah agroindustri itu diartikan sebagai suatu tahapan pembangunan 

sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian, tetapi sebelum tahapan 

pembangunan tersebut mencapai tahapan pembangunan industri. 

Kemudian, pentingnya agroindustri sebagai suatu pendekatan 

pembangunan pertanian dapat dilihat dari kontribusinya yaitu kegiatan 

agroindustri mampu meningkatkan pendapatan pelaku agroindustri, 

mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan perolehan devisa, 

dan mampu mendorong tumbuhnya industri yang lain.    

 

Saragih (2001) menyatakan, agroindustri adalah industri yang memiliki 

keterkaitan ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung) yang kuat 

dengan komoditas pertanian. Keterkaitan langsung mencakup hubungan 

komoditas pertanian sebagai bahan baku (input) bagi kegiatan agroindustri 

maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk 

akhir agroindustri, sedangkan keterkaitan tidak langsung berupa 

keterkaitan ekonomi lain yang menyediakan bahan baku (input) lain diluar 
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komoditas pertanian, seperti bahan kimia, bahan kemasan, dan lain-lain 

beserta kegiatan ekonomi yang memasarkan dan memperdagangkannya. 

 

PT Perkebunan Nusantara VII  Unit Usaha Rejosari dapat dilihat sebagai 

suatu industri yang merupakan suatu subsistem agribisnis yaitu kegiatan 

yang memproses dan mentransformasikan produk - produk mentah hasil 

pertanian menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat 

langsung dikonsumsi atau digunakan dalam proses produksi. Adapun tiga 

kegiatan utama dalam agroindustri yang merupakan suatu sistem, yaitu (1) 

kegiatan pengadaan bahan baku, (2) kegiatan pengolahan, dan (3) kegiatan 

pemasaran.  Bahan baku (input) yang diterima Unit Rejosari berasal dari 

petani berupa TBS (tandan buah segar) kemudian mengalami proses 

pengolahan yang cukup lama untuk menghasilkan CPO dengan mutu yang 

sangat baik.  CPO tersebut dipasarkan melalui  PT . Perkebunan Nusantara 

VII  Pusat yang berlokasi di Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.  

Agribisnis sebagai suatu sistem terdiri dari subsistem pengadaan dan 

penyaluran sarana produksi, subsistem usahatani, subsistem agroindustri, 

serta subsistem pemasaran. 

 

a. Subsistem pengadaan sarana produksi 

Subsistem pengadaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan 

dan penyalur.  Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan dari 

sarana produksi, teknologi dan sumber daya agar penyediaan sarana 

produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat 

jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk.  Faktor produksi yang 
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digunakan dalam agroindustri pengolahan sawit  mencakup bahan baku 

(TBS), mesin, tenaga kerja, dan sebagainya. 

b. Subsistem agroindustri atau pengolahan hasil 

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di 

tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan mulai dari penanganan 

pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan 

dengan maksud untuk menambah value added (nilai tambah) dari 

produksi primer tersebut. Subsistem pengolahan dalam agroindustri 

pengolahan sawit meliputi kegiatan pengolahan basah dan pengolahan 

kering. 

 

c. Subsistem pemasaran 

Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan 

agroindustri  baik untuk pasar domestik maupun ekspor.  Kegiatan 

utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi 

pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar 

negeri.  Alur CPO adalah sebagai berikut: 

Pengolahan (Unit Usaha Rejosari)→ Kantor Direksi PT Perkebunan 

Nusantara VII  Kedaton Bandar Lampung → Ekspotir (LO di Jakarta). 

Agroindustri dibedakan menjadi dua, yaitu agroindustri hulu dan 

agroindustri hilir. Agroindustri hulu adalah industri yang menghasilkan 

sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. 

Sedangkan industri yang melakukan kegiatan pengolahan produk 

pertanian disebut agroindustri hilir. 
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Menurut  Muelgini dalam Anggraini (2003), Berdasarkan lokasi 

kegiatannya, agroindustri dapat berlangsung di tiga tempat yaitu (1) 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota rumah tangga petani 

penghasil bahan baku; (2) dalam bangunan yang menempel atau 

terpisah dari rumah tempat tinggal, akan tetapi masih dalam satu 

pekarangan dengan menggunakan bahan baku yang dibeli dari pasar, 

dan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, (3) dalam perusahaan 

kecil, sedang atau besar yang menggunakan buruh upahan dan modal 

yang lebih intensif dibandingkan denga industry rumah tangga. Skala 

usaha ketiga macam industri pengolahan ini dapat diukur dari volume 

bahan baku yang diolah per hari. Manajemen atas teknologi yang 

digunakan merentang dari tradisional sampai yang modern, sedangkan 

pasarnya merentang mulai dari pasar domestic sampai pasar luar negeri 

(ekspor). Akan tetapi, ketiga lokasi kegiatan agroindustri tersebut 

mempunyai karakteristik yang sama yaitu menggunakan tenaga kerja 

dan bahan baku yang berasal dari pedesaan dan berlokasi di pedesaan. 

 

3. Agroindustri kelapa sawit 

 

Produk dari perkebunan kelapa sawit pada tingkat perkebunan yaitu buah 

yang berbentu tandan buah segar (TBS).  Tandan buah segar diolah 

menjadi bahan setengah jadi yang berbentuk minyak kelapa sawit ( MKS 

= Crude Palm Oil,CPO) dan inti kelapa sawit ( IKS = Palm Kernel, PK).  

Minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit dapat diolah menjadi 

bermacam-macam produk lanjutan dengan bermacam-macam kegunaan. 
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Industri hilir produk kelapa sawit terdiri dari industri hasil setengah jadi 

dan industri jadi.  Industri hasil setengah jadi digolongkan menjadi 2, yaitu 

oleo-pangan dan oleo-kimia. Oleo pangan adalah penggunaan minyak 

sawit untuk produk pangan, contohnya minyak goreng dan lemak makan 

(margarine, vanaspati, dan shortening). Oleo-kimia adalah penggunaan 

minyak sawit untuk produk kimia (nonpangan), contohnya fatty acid, fatty 

alcohol, fatty amine, Methyl ester (biodiesel), Glyserol, Ethoxylate, 

epoxylate, dan garam metalik. 

 

Beberapa jenis makanan olahan kelapa sawit menjadi industri barang jadi 

antara lain: indutri makanan seperti kue, roti, biscuit, coklat, kembang 

gula, es krim, tepung susu nabati dan mie siap saji; industri kosmetik 

seperti sabun, cream lotion dan shampoo; industri farmasi seperti vitamin 

A dan E; industri pabrik logam seperti sabun metalik, pelumat dan 

pelindung karat baja, dan bahan pengapung; industri karoseri; industri tinta 

cetak, lilin, dan crayon. Gambar pohon Agroindustri kelapa sawit dapat 

dilihat pada Gambar 1 : 
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Gambar 1. Pohon industri kelapa sawit 

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Lampung, 2009 

 

4. Teknis Pengolahan Kelapa Sawit  

a. Stasiun Penerimaan TBS 

1 (satu) unit timbangan, jembatan timbangan (weighbridge) buatan 

USA dengan kapasitas 30.000 kg menggunakan empat load cell, perlu 

disediakan dan dipasang di kantor. Loading Ramp (tempat penimbun) 

dengan 7 pintu dan digerakkan secara hydraulic buatan USA dengan 

kapasitas + 12,5 ton TBS per pintu dipasang di ujung bangunan.    

b. Stasiun Rebusan (Sterilizer) 

Kelapa sawit 

Daging buah 

CPO 

Pangan : 

Minyak goreng, olein, 

Margarine, Lemak kue 

vanaspati, Cocoa butter 

subtitute,  sabun, 

shampo, salad oil 

Oleokimia : 

Stearin, sabun 

asam, lemak, 

detergen, 

pelumas, 

Plasticizer, 

Kosmetik, BBM 

Biji inti sawit 

PKO 

Tandan Kosong 

Minyak 

goreng, salad 

oil 

Pulp kertas, Partikel 

Board, Bahan 

kimia, Energi 

Batang Pohon Bahan Konstruksi 

Makanan Ternak dan 

Pupuk 

Bungkil Sawit 
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2 (dua) unit sterilizer dengan ukuran diameter 2700 mm, dengan 

panjang + 22.000 mm yang memuat 7 (tujuh) lorry dalam sekali 

merebus. Lorry (fruit cages) mempunyai kapasitas 5 ton TBS dan 

jumlah lorry yang direkomendasikan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit 

dengan memakai “bronze bushing” dan Roller Bearing. Sterilizer akan 

dioperasikan secara otomatis. Dengan system otomatis bisa 

melaksanakan perebusan “triple peak” yang kebanyakan dilaksanakan 

di pabrik-pabrik minyak kelapa sawit di Sumatera Utara. 

c. Stasiun Penebah 

1 (satu) unit Hoisting Crane buatan Germany/USA yang dioperasikan di 

atas lantai Marshalling Yard dengan ketinggian + 7 m. Fruit Cages 

hanya diangkat ± 50 cm diatas lantai jadi jauh lebih aman dari pada 

hoisting crane yang tingginya 14,5 m. 1 (satu) unit Bunch Conveyor 

dan 1 (satu) unit mesin penebah (Thresher) diperlukan dalam stasiun 

ini. 

d. Stasiun Kempa 

2 (dua) unit Kempa (Screw Press) dengan kapasitas 15 ton TBS/jam, 

buatan Malaysia atau bisa juga buatan lokal Medan yang akan 

digunakan. Berikut dengan 2 (dua) unit mesin pelumat (Digester) 

dengan kapasitas 3500 L. 

e. Stasiun Pemurni 

3 (tiga) unit mesin Sludge Centrifuge buatan Malaysia dan 2 (dua) unit 

mesin Purifier dan 1 (satu) unit mesin pengering Vacuum Dryer buatan 

Malaysia merupakan mesin-mesin yang di pasang, termasuk 
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perlengkapannya, seperti pompa vakum, pompa transfer dan lain-lain. 

Pemurnian dilaksanakan secara terus-menerus (continue) termasuk 

dalam system ini, dan di gunakan Integrated  5 in 1 Tank. 

Dalam system ini 5 (lima) unit tangki dijadikan satu atau istilahnya 

“Five in One”, yaitu : 

1.      Continuous Settling Tank (C.S.T) 

2.      Sludge Oil Tank (S.O.T) 

3.      Hot Water Tank (H.W.T) 

4.      Pure Oil Tank (P.O.T) 

5.      Sludge Drain Tank (S.D.T) 

f. Stasiun Kernel 

Cracked mixture akan diproses dengan memakai proses kering yaitu 

“Dry Separation Coloumn”. Pada kolom pertama, yang dikerjakan yaitu 

kernel utuh dikirim langsung ke kernel silo dan pada kolom yang kedua 

yaitu kernel dan sebagian cangkang (shell) akan dikirim ke 

hydrocyclone untuk pemisahan selanjutnya. Jadi di sini terjadi 3 kali 

pemisahan antara kernel dengan cangkang yaitu di kolom LTDS 

pertama, kolom LTDS kedua kemudian  di Hydrocyclone atau claybath. 

g. Water Supply 

Yang termasuk dalam water supply adalah : 

1.      Raw Water Treatment Plant 

2.      Boiler Feed Water Treatment Plant   
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Secara umum apabila karakteristik dari air sungai belum diketahui, 

,maka pada Boiler Feed Water Treatment Plant,   memakai “Demin 

Plant” saja dan bukan “Water Softener”. 

Namun seandainya air sungai yang di gunakan kadar silicanya (SiO2) 

kurang dari < 8 ppm, maka di sarankan memakai “Water Softener”. 

h. Steam Boiler 

1 (Satu) unit ketel (Steam Boiler) diperlukan untuk proses pabrik kelapa 

sawit. Ketel dengan kapasitas 20.000 kg/jam, merupakan ketel pipa air 

(Water Tube Boiler) dan uapnya merupakan “Superheated Steam” dan 

mempunyai temperatur 260°C dan tekanan 21 kg/cm². 

Pada waktu mulai mengadakan “Pengeringan (Drying Out)” ketel 

waktu pertama kali bahan bakar (kayu) dan chemical supaya disediakan 

sendiri oleh pemilik PPKS. Pada umumnya Boiler yang digunakan 

memiliki lisensi dari Inggris. 

i. Stasiun Pembangkit 

1 (Satu) unit Turbin kapasitas 900 KW dan 2 (dua) unit  diesel 

generator set 350 KW (400 KVA) dan 200 KW merupakan design yang 

di berikan untuk start up/shut down boiler gensetnya buatan Inggris. 

Turbin memakai buatan USA. Namun selama pembangunan proyek 

Genset yang 200 KW yang dipakai dahulu untuk bekerja dan setelah 

proyek selesai akan dipakai untuk maintenance pabrik. 
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5. Konsep Nilai Tambah 

 

Pengertian nilai tambah (added value) adalah penambahan nilai suatu 

komoditi karena komoditi tersebut telah mengalami proses pengolahan, 

pengangkutan, atau penyimpanan dalam suatu proses produksi.  Menurut 

Hardjanto (1991), nilai tambah didefinisikan sebagai pertambahan nilai 

suatu komoditi karena adanya input fungsional yang diberlakukan pada 

komoditi yang bersangkutan.  Input fungsional tersebut dapat berupa 

proses perubahan bentuk (form utility), pemindahan tempat (place utility), 

maupun proses penyimpanan (time utility).  Faktor teknis meliputi unsur  

kualitas (mutu) produk, penerapan teknologi, kapasitas produksi, 

penggunaan unsur tenaga kerja, jumlah bahan baku, dan input penyerta.  

Faktor ini mempengaruhi harga jual produk, sedangkan faktor non teknis 

(faktor pasar) meliputi harga jual output, upah tenaga kerja, harga bahan 

baku, informasi pasar, modal investasi teknologi, dan nilai (input) lainnya.  

Faktor non  teknik ini dapat mempengaruhi faktor konversi (banyaknya 

produk yang dapat dihasilkan dari satu satuan bahan baku) dan biaya 

produksi.   

 

Analisis nilai tambah berfungsi sebagai salah satu indikator dalam 

keberhasilan sektor agribisnis.  Menurut Hardjanto (1991), kegunaan dari 

menganalisis nilai tambah adalah salah satunya untuk mengetahui 

besarnya nilai tambah yang terjadi akibat perlakuan tertentu yang 

diberikan pada komoditas pertanian  
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6. Kapasitas Produksi 

 

 Menurut Handoko (1984), kapasitas adalah suatu tingkat keluaran atau 

output maksimum dari suatu sistem produksi dalam periode tertentu dan 

merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode 

waktu itu. Suatu kapasitas perusahaan merupakan konsep dinamik yang 

dapat diubah dan dikelola.  

Dalam rangka memproduksi atau menghasilkan suatu produk, baik barang 

maupun jasa, perusahaan dapat terlebih dahulu merencanakan besar 

kapasitas produksi yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang 

inginkan. Artinya dalam hal ini besar laba merupakan prioritas yang harus 

dicapai perusahaan, disamping hal-hal lainnya. Salah satu caranya adalah 

perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu berapa titik impasnya, 

artinya perusahaan beroperasi pada jumlah produksi atau penjualan 

tertentu. 

 

Analisis break even point (BEP) dapat digunakan untuk menentukan 

berapakah jumlah kapasitas produksi (dalam rupiah atau unit keluaran) 

yang harus dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan hasil 

kapasitas produksi yang telah dikeluarkan perusahaan sebelumnya. 

Analisis ini merupakan peralatan yang berguna untuk menjelaskan 

hubungan antara biaya, pendapatan dan volume penjualan atau produksi. 

Tujuan analisis ini menunjukkan berapa besar laba perusahaan yang akan 

diperoleh atau rugi yang akan diderita pada berbagai tingkat volume yang 

berbeda-beda di atas dan di bawah titik BEP.    
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7.   Kajian Penelitian Terdahulu 

 

 

Hasil penelitian Irawan (2011) tentang Analisis nilai tambah dan strategi 

pengembangan Agroindustri karet remah pada PT Perkebunan VII Unit 

Usaha Pematang kiwah, menunjukkan bahwa Agroindustri PTPN VII Unit 

usaha PEWA memberikan nilai tambah yang positif yakni sebesar 48,39%  

dengan kapasitas produksi 50-60 ton karet SIR10 perhari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2002) tentang Kajian 

Produktivitas dan  Nilai Tambah pengolahan sawit pada PT Perkebunan 

Nusantara XIII menunjukkan nilai tambah tandan buah segar (TBS) yang 

diolah adalah Rp 222,353 pada tahun 1999. Pada tahun 2000 terjadi 

penurunan sebesar 9,1 persen menjadi  202,127 per kilogram TBS yang 

diolah 

Penelitian yang dilakukan oleh Kamsari (1999) tentang kajian Strategi 

Teknologi dalam Upaya Peningkatan Nilai Tambah Proses Pengolahan 

Kelapa Sawit pada PT. Tolan Tiga Indonesia menunjukkan bahwa nilai 

tambah produk CPO dan inti sawit pada tahun 1997 adalah Rp 23,494 kg 

dengan rasio 8,1145 dan pada tahun 1998 terjadi kenaikan 180,6425 /kg. 

Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu nilai tukar rupiah yang 

sangat menguntungkan untuk industri kelapa sawit, dan efisiensi yang 

dilakukan oleh perusahaan 
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B.  Kerangka Pemikiran 

Agribisnis kelapa sawit mempunyai prospek yang cerah, namun produktivitas 

kelapa sawit nasional saat ini masih relatif rendah meskipun menempati 

posisi nomor 2 di dunia setelah Malaysia.  Agroindustri kelapa sawit berupa 

CPO & PKO merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan 

kontribusi di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia.  Meningkatnya 

konsumsi CPO kelapa sawit dalam negeri ini diakibatkan oleh membaiknya 

sektor industri berbahan baku CPO kelapa sawit yang memiliki permintaan 

yang tinggi dipasar seperti minyak goreng, alat kebersihan, dan oli buat 

kendaraan bermotor.  Sementara itu, di pasar internasional permintaan CPO 

sawit juga semakin baik.  

 

Kelapa sawit juga menjadi salah satu komoditas unggulan Propinsi Lampung 

selain kopi, lada, kelapa, kakao, karet, dan tebu.  Propinsi Lampung 

merupakan salah satu sentra produsen sawit di Pulau Sumatera.  PT 

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari merupakan 

perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengolahan sawit 

di Propinsi Lampung.  

 

Nilai tambah sangat penting digunakan karena sebagai tolak ukur untuk 

mengetahui apakah dengan pengolahan komoditas kelapa sawit mampu 

memberikan penambahan nilai secara ekonomis sehingga mashih layak untuk 

dikembangkan 
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Untuk mengetahui besarnya nilai tambah yang dihasilkan dalam pengolahan 

kelapa sawit dapat dilihat dari selisih nilai output dikurangi dengan total nilai 

input yang dikeluarkan. Apabila jumlah nilai input lebih besar dari jumlah 

nilai output, berarti unit usaha pengolahan sawit tersebut tidak memberikan 

nilai tambah. Sebaliknya, apabila jumlah nilai output lebih besar dari total 

nilai input yang dikeluarkan maka unit usaha pengolahan sawit memberikan 

nilai tambah. 

 

CPO merupakan output Agroindustri kelapa sawit yang dihasilkan dari 

konversi TBS melalui pabrik pengolahan kelapa swit (PPKS). Setiap PPKS 

harus menentukan seberapa besar kapasitas produksi yang dihasilkan agar 

dapat menghasilkan laba mengingat besarnya biaya produksi dan tingginya 

bahan baku pengolahan CPO. Mengetahui kapasitas produksi suatu 

agroindustri pengolahan sangat penting, karena sebagai tolak ukur industrialis 

untuk mengetahui apakah output yang dihasilkan diatas output titik impas 

yang dihasilkan oleh PPKS, apabila output yang dihasilkan dibawah kapasitas 

produksinya maka perusahaaan akan menderita kerugian 

   

PT Perkebunan VII unit usaha Rejosari merupakan  perusahaan agribisnis 

yang berbasis agroindustri perkebunan sehingga PT Perkebunan VII unit 

usaha Rejosari membagi area produksinya menjadi 2 area, yaitu area 

perkebunan (plantation area) dan area PPKS, masing-masing area ini saling 

berkolaborasi dalam memproduksi produk olahan kelapa sawit berupa CPO. 

 

 Bahan baku untuk mengolah CPO adalah TBS kelapa sawit yang dihasilkan 

oleh tanaman kelapa sawit di dalam plantation area. Tanaman kelapa sawit 
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membutuhkan waktu 3 tahun perkembangan sejak waktu pembibitan sebelum 

dapat dipanen berupa TBS, periode 3 tahun tersebut dinamakan periode TBM 

(tanaman belum menghasilkan). setelah memasuki usia tanaman diatas 3 

tahun, TBS dapat dipanen hingga usia tanaman mencapai 25 tahun, periode 

ini dinamakan periode TM (tanaman menghasilkan) kelapa sawit. 

 

Tandan buah segar yang dihasilkan dalam plantation area selanjutnya 

diteruskan ke dalam agroindustri area sebagai input produksi dalam 

pengolahan CPO.  Selanjutnya bersama dengan sumbangan input produksi 

lainnya berupa bahan bakar minyak dan pelumas, air, bahan kimia dan listrik 

diolah di dalam PPKS (pabrik pengolahan kelapa sawit) dengan input tenaga 

kerja (HOK) sebagai penggerak produksi dalam PPKS menghasilkan output 

produksi berupa CPO.   

 

Tandan buah segar dan CPO memiliki harga jual standar yang ditentukan oleh 

pasar. Harga jual CPO dan TBS ini bersama dengan sumbangan input lain, 

upah rata-rata tenaga kerja, input TBS dan output CPO digunakan sebagai 

variabel untuk menentukan nilai tambah produk kelapa sawit melalui analisis 

nilai tambah. Proses pengolahan CPO menghasilkan biaya produksi yang 

dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan sebagai 

variabel untuk menentukan kapasitas produksi melalui analisis BEP 
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Gambar 2. Bagan alur analisis nilai tambah dan kapasitas produksi agroindustri pengolahan sawit pada PT Perkebunan Nusantara VII unit 

usaha Rejosari 
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