
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan Jangka Panjang tahap I Indonesia telah mengubah struktur 

perekonomian nasional. Bila pada tahun 1969 pangsa sektor pertanian primer 

dalam PDB masih sekitar 40%, maka pada tahun 2000 pangsanya hanya sekitar 

13%. Sementara itu, pangsa sektor industri dalam PDB telah meningkat dari 

sekitar 10% pada tahun 1969 menjadi sekitar 32,5% pada tahun 2000 (http : 

//www.kaltimpost.web.id/, 2004). Saragih (2000) menyatakan bahwa 

perekonomian Indonesia ternyata masih menampilkan sisi yang kurang 

menggembirakan dan kondisi yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam 

memilih strategi industrialisasi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan 

pendapatan, serta peningkatan devisa negara, selain itu bersamaan pula dengan 

upaya menekan impor yang menguras devisa dapat diwujudkan, maka pilihan 

industrialisasi yang dianggap tepat adalah industri yang berbasis pertanian 

(agroindustri). 

Agroindustri sebagai pilihan industrialisasi, secara otomatis akan menarik 

pertumbuhan sektor pertanian primer sebagai penyedia bahan mentah dan bahan 

baku yang dibutuhkan. Hal ini juga berarti akan membuka peluang 

dikembangkannya industri pertanian pada sektor hulu, sehingga pada gilirannya 

agroindustri berkembang menjadi sektor pemimpin dalam industrialisasi di 

Indonesia. Berkaitan dengan agroindustri seperti yang dikemukakan oleh 

Gumbira-Said (2001), bahwa usaha di bidang pertanian di Indonesia bervariasi 

dalam corak dan ragam, dari segi usaha, ada yang berskala besar (misalnya 
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perusahaan perkebunan, industri minyak sawit), ada yang berskala menengah, 

serta ada yang berskala kecil (seperti usaha-usaha tani dengan luas lahan dibawah 

25 hektar dan berbagai  industri skala rumah tangga). Namun apabila dikaji dari 

segi jumlah, usaha berskala kecil adalah yang paling banyak. Diperkirakan 

jumlahnya mencapai 90% dari seluruh usaha agribisnis di Indonesia. 

Alasan yang kuat untuk mengangkat agroindustri sebagai sektor utama 

dalam industrialisasi di Indonesia adalah untuk membantu komoditas pertanian 

dimana sebagai barang primer, yang apabila produksi tinggi maka harga menjadi 

rendah atau sebaliknya. Jadi untuk menjadi sektor yang akan menyambung antara 

petani dengan pasar diperlukan suatu industri yang akan memberikan nilai tambah 

serta mampu menekan kehilangan dengan lebih baik. 

Salah satu sub sektor pada sektor pertanian adalah sub sektor perkebunan. 

Sub sektor ini semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional, mengingat makin terbatasnya peranan minyak bumi yang selama ini 

merupakan sumber utama devisa negara. Dalam tahun 2000, sub sektor 

perkebunan menyumbang sekitar 19,84% dari perolehan devisa yang dihasilkan 

dari sektor non-migas (http://www.kaltimpost.web.id/, 2004). Salah satu 

keunggulan komparatif sub sektor perkebunan dibandingkan dengan sub sektor 

lain adalah tersedianya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal dan 

berada di kawasan dengan iklim menunjang, serta ketersediaan tenaga kerja, 

sehingga bisa secara kompetitif dimanfaatkan. Kondisi tersebut merupakan hal 

yang dapat memperkuat daya saing harga produk perkebunan Indonesia di pasaran 

dunia. 
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Salah satu komoditas perkebunan yang cukup penting dalam menyumbang 

perolehan devisa negara adalah komoditas jambu mete (Anacardium occidentale 

Linn). Pada tahun 1997, ekspor biji jambu mete dari Indonesia telah mencapai 

29.666 ton dengan nilai US$ 19,152,000 meliputi luas areal tanaman jambu mete 

di Indonesia sekitar 499.279 hektar dengan produksi 76.656 ton per tahun, 

dijelaskan pula bahwa Indonesia tercatat di dunia sebagai salah satu negara 

pengekspor jambu mete, namun negara pemasok jambu mete utama di dunia 

adalah negara Brazil, Kenya, dan India (Bank Indonesia, 2002).  

Jambu mete merupakan salah satu  komoditas yang tidak diatur tata 

niaganya oleh pemerintah, sehingga harga biji jambu mete di tingkat petani 

ditentukan mekanisme pasar bebas. Petani juga bebas menjual hasil panennya 

kepada para pedagang pengumpul, baik berupa biji berkulit (gelondong) maupun 

biji tanpa kulit (kernel). 

Pengembangan agroindustri jambu mete yang memberikan nilai tambah 

lebih besar disamping berupa hasil olahan gelondong mete menjadi kacang mete, 

diantaranya juga adalah dengan memanfaatkan potensi kulit mete yang selama ini 

terbuang. Beberapa jenis produk dapat dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut 

dari kulit mete tersebut antara lain adalah ampas cangkang yang sudah diambil 

minyaknya untuk bahan baku komponen otomotif, karbon aktif, bahan obat-

obatan, pupuk organik (kompos) dan Chasewnut Shell Liquid (CNSL) yang 

merupakan minyak hasil ekstraksi kulit mete (PDII-LIPI, 2001). 

CNSL merupakan salah satu produk ikutan (by product) jambu mete yang 

paling banyak memiliki turunan. Dari pohon industri CNSL (Lampiran 2) terlihat 

bahwa beragam produk turunan yang dapat dihasilkan oleh CNSL. Belum 
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diketahui secara pasti berapa banyak kebutuhan bahan CNSL yang diperlukan 

oleh kalangan industri dalam negeri, namun melihat banyaknya produk turunan 

dari bahan ini yang dihasilkan oleh berbagai industri, seperti yang paling sering 

dijumpai antara lain minyak pelumas rem, cat, campuran perekat kayu lapis, 

plitur, vernis dan kampas rem/kopling, merupakan faktor yang menunjukkan 

potensi yang dimiliki oleh CNSL. 

Chasewnut Shell Liquid selama ini dianggap sebagai salah satu kendala 

dalam proses pengolahan pascapanen jambu mete. Sifatnya yang korosif, toksik 

dan iritan akan menyebabkan timbulnya noda-noda hitam pada kacang mete. Sifat 

yang dimiliki oleh CNSL ini dapat pula menyebabkan bengkak maupun 

peradangan apabila terkena kulit manusia (Saragih dan Haryadi, 2000). 

Lebih lanjut, Saragih dan Haryadi mengemukakan bahwa penanganan 

pascapanen jambu mete yang antara lain berupa proses pelembapan, penyangraian 

maupun penggorengan yang dilakukan adalah dimaksudkan untuk menghilangkan 

CNSL yang terdapat pada kulit mete. Proses pascapanen yang dilakukan selama 

ini dianggap efektif untuk menghilangkan atau sekurangnya menekan kandungan 

minyak tersebut, sehingga diperoleh kacang mete yang bebas CNSL. 

Di Kabupaten Jepara, hasil perkebunan juga turut menyumbangkan hasil 

dalam rangka peningkatan pendapatan daerah disamping produk ukir-ukiran dan 

meubelnya yang cukup terkenal. Hasil perkebunan Kabupaten Jepara dibedakan 

menjadi komoditas tahunan, musiman dan hortikultura. Adapun produksi utama 

tanaman perkebunan di Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam Tabel 1. Jambu 

mete merupakan salah satu komoditas perkebunan tahunan dan banyak ditemukan 

di Kecamatan Mayong, Keling dan Karimunjawa. Pengolahan jambu mete di 
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Kabupaten Jepara masih sangat sederhana, hanya melalui proses pengupasan dan 

penggorengan sehingga kulit mete yang dianggap sebagai limbah banyak disia-

siakan tanpa ada proses lanjutan. 

Tabel 1. Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Jepara Tahun 

2000 

Jenis Tanaman Produksi Satuan 

  1. Cengkih 

  2. Kopi 

  3. Kelapa 

  4. Kapok 

  5. Kapas 

  6. Tebu 

  7. Jambu Mete 

  8. Lada 

  9. Coklat 

10. Karet 

65.980 

201.000 

43.470.692 

3.926.706 

94.548 

148.574.776 

762.900 

7.800 

9.790 

1.935.030 

kg 

kg 

butir 

takar 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

Sumber : www.jepara.go.id 

Melihat potensi yang dimiliki berupa melimpahnya kulit mete yang tidak 

termanfaatkan di Kabupaten Jepara, maka sangat disayangkan apabila CNSL yang 

sebenarnya dapat dijadikan by product dalam agroindustri jambu mete menjadi 

hilang begitu saja. Penanganan limbah kulit mete sebenarnya dapat 

dipertimbangkan dengan lebih fokus pada alternatif pemanfaatannya untuk 

dijadikan sebagai suatu produk CNSL yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Hasil pemaparan sebelumnya menunjukkan adanya peluang pasar untuk 

pengembangan industri hilir minyak laka, maka pengembangan industri ini 

memerlukan analisis dengan baik, gambaran hasil usaha baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pada sisi lain, pembuat keputusan seringkali dihadapkan 

pada kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data-data yang 

sedemikian kompleks. 

http://www.jepara.go.id/


 6 

Berdasarkan hal ini maka diperlukan suatu desain prototipe yang dapat 

membantu dan menjadi acuan dalam pembuatan/implementasi Sistem Penunjang 

Keputusan (SPK). Sistem Penunjang Keputusan ini dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan rencana pengembangan industri hilir minyak laka, dengan 

pertimbangan tetap terjadinya harmonisasi antara unsur-unsur yang terkait. Sistem 

penunjang keputusan membantu pengambil keputusan memilih berbagai alternatif 

keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi-informasi yang diperoleh 

atau tersedia dengan menggunakan model-model pengambilan keputusan tersebut.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Pengembangan suatu daerah seringkali tidak dapat mencapai tujuan dan 

sasaran yang diinginkan. Hal tersebut sebagian besar disebabkan kurang 

matangnya perencanan yang dibuat. Oleh karena itu, usaha pengembangan 

industri hilir minyak laka (CNSL) di Kabupaten Jepara perlu diawali dengan suatu 

analisis kelayakan pengembangan industri yang terpadu mengenai aspek non 

finansial maupun aspek finansial. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah, maka hal penting yang harus diketahui dan 

dikaji dalam perencanaan industri hilir minyak laka (CNSL) di Kabupaten Jepara 

adalah :  

1. Bagaimana perencanaan penyediaan minyak laka sebagai bahan baku untuk 

industri hilir minyak laka di Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana analisis kelayakan dan potensi usaha pengembangan industri  hilir 

minyak laka di Kabupaten Jepara? 
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3. Bagaimana strategi pengembangan industri hilir minyak laka di Kabupaten 

Jepara? 

4. Bagaimana desain Sistem Penunjang Keputusan industri hilir minyak laka? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Membuat perencanaan penyediaan minyak laka sebagai bahan baku untuk 

industri hilir minyak laka di Kabupaten Jepara. 

2. Menganalisis kelayakan dan potensi usaha pengembangan industri hilir 

minyak laka di Kabupaten Jepara. 

3. Merumuskan strategi pengembangan industri hilir minyak laka di Kabupaten 

Jepara. 

4. Membuat desain Sistem Penunjang Keputusan industri hilir minyak laka. 

1.5 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini difokuskan pada pemilihan produk akhir minyak laka yang 

paling potensial untuk dikembangkan khususnya di Kabupaten Jepara. Selain itu 

juga pada pemilihan metode ekstraksi minyak laka untuk memenuhi industri hilir 

minyak laka dan lokasi paling potensial untuk mendirikan industri tersebut. 

Pemilihan produk, metode ekstraksi dan lokasi didasarkan pada penilaian orang-

orang yang kompeten dalam pengembangan industri hilir minyak laka di 

Kabupaten Jepara.  

 Penelitian ini juga menganalisa kelayakan usaha berdasarkan aspek 

pasar/permintaan, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia dan 

aspek kelayakan finansial. Selain itu, hasil penelitian ini adalah berupa desain 
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prototipe Decision Support System (DSS) berupa Diagram Aliran Data yang bisa 

menjadi acuan dalam membuat prototipe DSS. 

 Analisis data yang digunakan adalah MPE, analisis kelayakan usaha 

(aspek pasar, aspek teknologi, aspek sumberdaya manusia, aspek finansial), 

analisis sensitivitas, Internal-Eksternal Matrik, Analisis SWOT, dan AHP.  

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti terutama dalam menerapkan ilmu 

yang telah dipelajari. Selain itu, hasil keluaran dari penelitian ini yang berupa 

analisis kelayakan finansial dapat membantu pengambil keputusan khususnya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam mempertimbangkan pendirian 

industri hilir minyak laka sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kabupaten 

Jepara. 

 




