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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi mulai akhir tahun 1997 sampai 

dengan  pelaksanaan pemulihan yang saat ini masing berlangsung, terbukti bahwa 

industri yang berbasis bahan baku hasil pertanian (agroindustri) mampu bertahan. 

Krisis ekonomi mengakibatkan nilai tukar  rupiah merosot terhadap dollar AS. 

Agroindustri mampu bertahan karena tidak memerlukan dollar AS untuk 

melakukan impor bahan baku utama. Bahan baku agroindustri cukup dibeli di 

dalam negeri menggunakan rupiah. Dengan demikian produk-produk hasil 

agroindustri tetap mampu bersaing karena harganya relatif tidak mengalami 

kenaikan yang yang tinggi dibandingkan dengan industri lain yang bahan bakunya 

masih impor. 

Salah satu contoh agroindustri adalah industri pembuatan minyak kelapa. 

Industri minyak kelapa merupakan agroindustri hilir, karena merupakan industri 

pengolahan hasil pertanian/perkebunan primer yaitu pengolahan buah kelapa. 

Selain diolah menjadi minyak kelapa, daging buah  kelapa juga dapat diolah 

menjadi produk-produk lain, seperti kopra, santan, kelapa parutan kering 

(desiccated coconut). Sedangkan air kelapa dapat dimanfaatkan untuk membuat 

cuka dan nata de coco.  

Hasil sampingan pohon kelapa berupa tempurung, sabut, batang pohon, serta 

daun juga dapat diolah menjadi produk-produk yang mempunyai nilai jual. Dari 

tempurung dapat diolah menjadi arang dan kerajinan tangan. Sabut kelapa dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan keset, tali, sapu, sikat pembersih, media 

penanaman bunga anggrek, saringan, pengaturan akustik, dan lain sebagainya. 
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Batang pohon kelapa dapat dijadikan kayu sebagai bahan bangunan. Untuk 

daunnya dapat dimanfaatkan sebagai sapu lidi. 

Salah satu kabupaten yang relatif besar menghasilkan buah kelapa adalah 

Kabupaten Bengkalis di Propinsi Riau. Data pada tahun 1999 menunjukkan luas 

areal lahan tanaman kelapa di Kabupaten Bengkalis adalah 48.027 hektar, dengan 

jumlah produksi sebesar 36.439 ton buah dan dengan jumlah petani sebanyak 

30.016 orang. Tabel 1 menyajikan data luas area tanaman kelapa dan jumlah 

produksi buah  kelapa di  setiap  kecamatan di Kabupaten Bengkalis. 

 
Tabel 1.  Luas Area Tanaman  Buah Kelapa dan Jumlah Produksi Buah Kelapa di 

Setiap Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 1999. 
 

No. Kecamatan Luas Area  
(Ha) 

Jumlah Produksi 
(Ton Buah) 

1 Bantan 14.862 8.918
2 Bengkalis 2.489 336
3 Bukit Batu 2.003 424
4 Mandau 1.688 876
5 Merbau 2.175 1.955
6 Rangsang 19.862 20.520
7 Rupat 2.051 1.273
8 Tebing Tinggi 2.913 2.137
 Jumlah 48.027 36.439

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bengkalis, tahun 1999 
 

Sebagaimana halnya di daerah lain, di Kabupaten Bengkalis juga banyak 

terdapat koperasi, yang berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat. 

Salah satunya adalah Koperasi Berkat Sepakat, yang bidang usahanya antara lain 

adalah perdagangan kelapa dan kopra. Dengan adanya potensi produksi buah 

kelapa yang relatif besar dan sesuai dengan salah satu bidang usaha Koperasi 

Berkat Sepakat yaitu perdagangan kelapa dan kopra, maka telah diputuskan untuk 

mendirikan pabrik minyak kelapa oleh  koperasi tersebut di Kabupaten Bengkalis. 

Pabrik ini direncanakan dengan kapasitas maksimun sebesar 2.000 liter minyak 



 

3 

kelapa per hari. Bahan baku dibeli langsung dari petani di daerah sekitarnya, 

sedangkan rencana pemasaran minyak kelapa sebagai produk hasil olahannya 

akan dipasarkan di daerah Kabupaten Bengkalis. Sistem pengolahan pabrik ini 

menggunakan bahan baku dalam bentuk kelapa segar. 

Keputusan  Koperasi Berkat Sepakat untuk mendirikan pabrik minyak 

kelapa di Kabupaten Bengkalis belum didasarkan pada studi kelayakan secara 

ilmiah, namun hanya didasarkan pada ketersediaan banyaknya bahan baku saja. 

Untuk itu diperlukan evaluasi kelayakan pendirian pabrik minyak kelapa 

dimaksud secara ilmiah yang meliputi evaluasi kelayakan aspek bisnis, aspek 

teknis dan aspek keuangan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Keputusan pendirian pabrik minyak kelapa oleh  Koperasi Berkat Sepakat di   

Kabupaten Bengkalis memerlukan evaluasi mengenai  kelayakannya. Untuk itu 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah keputusan 

investasi pendirian pabrik minyak kelapa tersebut sudah tepat dilihat dari aspek 

bisnis, aspek teknis dan aspek keuangan. 

C. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi  kelayakan investasi  pendirian pabrik minyak 

kelapa  

dilihat dari aspek bisnis, aspek teknis dan aspek keuangan. 
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