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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Produksi kelapa sawit nasional dalam wujud minyak sawit atau Crude 

Palm Oil (CPO) terus meningkat setiap tahun terutama terjadi pada Perkebunan 

Rakyat (PR) sebesar 58,89% dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 

14,48%, sedangkan produksi dari Perkebunan Besar Negara (PBN) relatif lambat 

sebesar 5,44% (Pusdatin Kementan 2014). Hal ini dapat dilihat pada jumlah 

pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Indonesia yang mencapai 608 unit dengan 

total kapasitas terpasang mencapai 34.280 Ton TBS/Jam yang tersebar di 22 

Propinsi BUMN (2014). Selain itu, permintaan terhadap produk minyak sawit 

dunia akan terus mengalami peningkatan (Hadiguna 2012).  

Melihat kelapa sawit adalah salah satu komoditas andalan Indonesia yang 

perkembangannya cukup pesat, maka pengembangan industri kelapa sawit ini 

hendaknya terus ditingkatkan guna mencapai perusahaan yang bersaing dan 

unggul dibandingkan dengan perusahaan lain Astrini (2014). Pengembangan 

industri kelapa sawit ini ditingkatkan dengan melakukan proses perencanaan dan 

manajemen hasil perkebunan sawit serta pengolahan produksi kelapa sawit yang 

dilakukan secara terstruktur dan tepat. Proses ini diharapkan dapat menjadi alat 

untuk mendukung pengambilan keputusan (Decision Support System) dalam suatu 

manajemen perusahaan industri sawit tersebut. 

Jaringan rantai pasok kelapa sawit dimulai dari hulu yaitu para petani dan 

pengusaha kebun sampai hilir yaitu pengusaha dan eksportir CPO dan produk 

turunannya Hidayat et al. (2012). Pabrik kelapa sawit adalah salah satu rantai 

pasok produksi di industri kelapa sawit yang berfungsi sebagai pengolahan 

Tandan Buah Segar (TBS) sawit menjadi CPO. Manajemen rantai pasok atau 

Supply Chain Management (SCM) merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk memahami proses aliran dan perpindahan barang dari tahap 

bahan mentah sampai pada konsumen akhir. Pengambilan keputusan dalam suatu 

industri kelapa sawit tidak hanya terpaku pada pendistribusian CPO dan Inti Sawit 

dari PKS ke konsumen akhir, namun kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa 

sawit, pendistribusian TBS yang akan diolah serta manajemen sistem persediaan 

dari CPO dan Inti Sawit juga merupakan salah satu bentuk kegiatan rantai pasok 

yang harus diperhatikan.  

Pada 2009, produksi minyak sawit dunia mencapai 43 juta Ton, dengan 

luas lahan 12,8 juta Ha, di mana Indonesia sebagai produsen terbesar. Sementara 

total produksi minyak kedelai sebesar 35,6 juta Ton dengan luas lahan 102,7 juta 

Ha. Produksi minyak rapak hanya 20,4 juta Ton dengan luas lahan 31,07 juta Ha 

dan minyak bunga matahari sebesar 11,8 juta Ton dengan luas lahan 23,4 juta Ha. 

Diprediksi pada 2010, produksi minyak sawit dunia akan mencapai 46,5 juta Ton 

TAMSI-DMSI (2010). 

Walapun Indonesia Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia 

namun dari produktivitas hanya menduduki peringkat kedelapan dengan rata-rata 

sebesar 16, 87 Ton/Ha sedangkan yang menduduki peringkat pertama adalah 

Negara Guatemala dengan produktivitas mencapai 26,23 Ton/Ha, diikuti oleh 

Nicaragua ( 21,78 Ton/Ha), peringkat ketiga Malaysia (21,77 Ton/Ha), peringkat 
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keempat Columbia (20,69 Ton/Ha), peringkat kelima Cameroon (19,03 Ton/Ha), 

peringkat keenam Thailand (17,12 Ton/Ha), dan peringkat ketujuh Costa Rica 

(17,01 Ton/Ha) (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2014).  

Terdapat kriteria dalam memanen kelapa sawit yang harus dipenuhi agar 

tujuan dalam memperoleh produksi dengan hasil yang baik dan rendemen atau 

hasil minyak yang tinggi dapat tercapai yaitu dengan memperhatikan buah 

matang yang dipanen, rotasi panen dan sistem pemanenan tandan buah segar 

(Soetrisno dan Winahyu 1991). Sistem sortasi digunakan untuk menilai tingkat 

kematangan Tandan Buah Segar Alfatni et al. (2008) dan Roseleena et al. (2011). 

Oleh karena itu, tahap penyortiran TBS berperan sangat penting Makky dan Soni 

(2013) agar kualitas TBS yang direfleksikan pada kualitas CPO memiliki 

kematangan buah yang baik Siahaan dan Erningpraja (2005). Salah satu rantai 

nilai industri kelapa sawit adalah pabrik kelapa sawit yang akan mengolah TBS 

menjadi CPO Indriantoro et al. (2012). 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dimiliki PT. Hasnur Citra Terpadu 

(HCT) memiliki kapasitas olah terpasang 45 Ton TBS/jam dengan jam olah kerja 

PKS 20 Jam/Hari. Pada periode 1 Januari 2015 sd 31 Desember 2015 PKS PT. 

HCT beroperasi selama 195 hari maka idealnya PKS PT. HCT dapat menyediakan 

waktu olah sebanyak 3.900 jam/tahun dengan total TBS olah sekitar 175.500 

Ton/Tahun. Apabila jam stagnasi pabrik yang diakibatkan oleh kegagalan proses 

karena kerusakan mesin yang diizinkan adalah 5% dari jam olah yang tersedia 

maka jumlah TBS olah yang dapat diolah adalah 166.725 ton TBS/Tahun. 

Penurunan produksi yang diakibatkan oleh jam stagnasi sebesar 5% di PKS 

mengindikasikan bahwa di dalam proses produksi terjadi penurunan produktivitas 

PKS sebesar 5%, sehingga total produktivitas PKS dapat tercapai sebesar 95%. 

Kondisi tersebut tentunya masih ditoleransi mengingat masih dalam batas 

kewajaran yang idealnya produktivitas PKS berkisar 95-98%. Masalah 

produktivitas didominasi oleh rendahnya rendemen Djohar et al. (2004). 

Namun berdasarkan data produksi sampai dengan 31 Desember 2015 

realisasi TBS olah di PKS PT. Hasnur Citra Terpadu 150.658 Ton dengan 

rendemen 20,21%. Sistem yang akan dibuat akan menampilkan prediksi 

rendemen yang akan dicapai berdasarkan masukan data prediksi ton TBS yang 

akan dipanen disetiap umur tanaman dan luasan blok-blok kebun. Menurut 

Sianturi et al. (2013) Perhitungan menggunakan sistem memberi kemudahan dan 

akurasi. 

Berawal dari permasalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian 

dalam mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan berbasis komputer untuk 

memprediksi rendemen di PT. Hasnur Citra Terpadu. Sudah saatnya wajah 

pertanian Indonesia dapat ditransformasikan dengan memanfaatkan TI (Seminar 

et al. 2014). Hampir 80% industri kelapa sawit yang menghasilkan CPO belum 

memanfaatkan IT Lintasarta (2007). Salah satu faktor pendukung untuk 

Keunggulan kompetitif melalui teknologi Nayantakaningtyas dan Daryanto 

(2012). Penelitian Robbani (2015) menunjukkan salah satu prioritas dalam 

implementasi pengembangan industri hilir kelapa sawit adalah penguatan 

teknologi. Dukungan informasi yang tersedia dengan baik akan membantu para 

pengguna menjalankan fungsinya dalam perusahaan dengan baik (Kurniawan 

2012). Sistem ini memilki fungsi merancang sistem dan membangun prototipe 
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sistem pendukung keputusan untuk memberikan data mengenai prediksi rendemen 

CPO yang akan dicapai. 

      

Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk memprediksi 

rendemen CPO? 

 

Tujuan Penelitian 

Merancang sistem dan membangun prototipe sistem pendukung keputusan 

untuk memprediksi rendemen CPO. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Membantu perhitungan yang lebih akurat, transparan, akuntabel dan reliabel 

mengenai taksiran rendemen CPO berdasarkan masukan data prediksi TBS 

yang akan dipanen disetiap umur tanaman dan luasan blok-blok kebun 

sehingga dapat dihasilkan mengenai prediksi rendemen yang akan dicapai. 

2. Untuk memudahkan pihak manajamen dalam memprediksi rendemen CPO 

dan tim marketing dapat mengetahui prediksi stok CPO yang akan dijual. 

3. Untuk menunjukkan blok atau kebun yang tidak produktif sehingga dapat 

dilakukan tindakan perbaikan untuk tahun berikutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian menggunakan data hasil panen kelapa sawit dari tahun 2013 – 

2015 yang berasal dari data seluruh blok - blok kebun kelapa sawit PT. Hasnur 

Citra Terpadu. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Rotasi dan Sistem Panen 

Rotasi panen ialah waktu yang diperlukan antara panen terakhir sampai 

panen berikutnya pada tempat yang sama. Di perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia pada umumnya menggunakan rotasi panen 7 hari, artinya satu areal 

panen harus dimasuki  (diancak) oleh pemetik setiap 7 hari. Rotasi panen 

dianggap baik bila buah tidak lewat matang, yaitu menggunakan sistem 5/7. 

Artinya salam satu minggu terdapat 5 hari panen (misalnya senin – Jumat) dan 




