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SEKILAS TENTANG KELAPA
• Produksi buah kelapa Indonesia rata‐rata 15,5 milyar butir/tahun atau setara dengan
3,02 juta ton kopra, 3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, 1,8 juta ton serat
sabut, dan 3,3 juta ton debu sabut (Allorerung dan Lay, APCC, 2014). Kelapa merupakan
tanaman serba guna dapat dimanfaatkan dari akar sampai daunnya.

• Tanaman Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang telah lama dikenal
dan sangat berperan bagi kehidupan masyarakat. Bila ditinjau dari aspek ekonomi,
tanaman ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, tiap bagian dari komoditas ini dapat
menghasilkan berbagai produk‐produk yang mempunyai nilai jual. Peluang bisnis yang
dihasilkan oleh komoditas ini cukup banyak, mulai dari batang, daun, sabut, batok , air
dan dagingnya semua mempunyai nilai bisnis yang cukup menjanjikan . Beberapa produk
yang dapat dihasilkan dari komoditas ini yakni batang ( dimanfaatkan untuk bahan
bangunan, furniture maupun untuk bahan interior), daun/ lidi (dianyam menjadi sapu,
bahan dekorasi), daging ( diolah menjadi minyak, santan, kopra, dessicated coco, coco
powder dll), tempurung (arang tempurung, briket arang, karbon aktif), sabut ( Fiber
sheet, coco dust) dan air kelapa (Nata de coco).



Buku ini merupakan hasil penelitian yang 
mengintegrasikan engineering, ilmu kelayakan
teknoekonomi dalam metodologinya
METODE PENELITIAN
Analisa Kelayakan Industri
1. Analisis Situasional Agroindustri Kelapa
2. Aspek Bahan Baku dan Pembantu
3. Aspek Sosial dan Lingkungan
4. Aspek Manajemen Pengelola
5. Analisa Aspek Pasar dan Pemasaran
6. Analisa finansial



Analisa Situasional Agroindustri Kelapa



Luasan, Produksi Kelapa Dunia dan Kontribusi 
Indonesia (Sumber: APCC, 2013)



POHON INDUSTRI KELAPA



Industri kelapa yang dikembangkan meliputi Dessicated Coco, Coco Powder, Minyak kelapa, Nata de 
coco, Coir fibre dan briket arang, asap cair.

Analisa Kelayakan Teknis Teknologis



Neraca Massa Kelapa Terpadu



Mesin dan Alat



Analisa Kelayakan Pasar dan Pemasaran

•Desiccated Coconut
Sebutan desiccated coconut adalah produk kelapa parut kering. Srilanka
adalah Negara pertama yang mengembangkan produk kelapa parut kering. 
Kemudian disusul oleh Filipina, Malaysia dan Indonesia. Dan saat ini Filipina 
merupakan Negara penghasil kelapa parut kering terbesar di dunia. Pada
tahun 1990 Filipina mampu mengekspor produk ini sebanyak 75.341 MT, 
sedangkan Srilanka hanya hanya 52.673 MT. Ekspor kedua Negara ini mampu
memenuhi permintaan pasar sebanyak 60‐65%. Indonesia sendiri hanya
mampu memasok 1,98% dari total permintaan dunia yang mencapai 139.516 
MT. Asian and Pacific Coconut Community (APCC) memperkirakan bahwa
permintaan dunia terhadap kelapa parut kering akan terus meningkat seiring
dengan penggunaannya yang makin luas untuk berbagai produk makanan
dan lainnya. 



Coco Powder
• Salah satu bahan masakan yang banyak dipakai adalah santan kelapa. Kekhasan
dan keunikan rasanya belum dapat digantikan oleh bahan lain (sintetik). 
Pembuatan santan sekarang ini senantiasa berkembang untuk menghasilkan
produk yang lebih praktis dan tahan lama. Hal ini mengingat santan mengandung
asam lemak (minyak) yang cenderung mudah rusak (tengik) karena oksidasi. 

• Dewasa ini banyak dijumpai di pasar lokal maupun luar santan kelapa dalam
bentuk produk kering (Coco Instan) maupun cairan/pasta yang diawetkan dan
dikemas dalam plastik, kaleng atau tetrapack. Masyarakatpun lebih menyukai
kepraktisan yang ditawarkan santan olahan ini. Masyarakat yang membutuhkan
santan tidak perlu lagi membeli kelapa dan membuat santan sendiri tapi cukup
datang ke supermarket untuk mendapatkan santan yang siap digunakan. Oleh
karenanya, industri santan olahan (Coco Milk/Powder) memiliki prospek yang 
cukup bagus untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan
dan kepraktisan



Minyak Kelapa

• Salah satu komponen sembilan bahan pokok adalah minyak kelapa.Karenanya 
olahan kelapa untuk minyak kelapa mempunyai porsi yang paling besar, baik 
untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Di Indonesia produk terbesar dari 
minyak kelapa dikonsumsi sebagai minyak goreng. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Taufik Kurahman, Marketing Analyst Asian and Pasific Coconut 
Community (APCC), bahwa dari 700 ribu‐800 ribu ton produksi minyak kelapa 
Indonesia, sekitar 500 ribu‐600 ribu ton dikonsumsi sebagai minyak goreng 
(Trubus, Juli 1992). Di luar negeri, minyak kelapa Indonesia masih harus bersaing 
dengan berbagai jenis minyak nabati, terutama minyak sawit dan minyak kedelai. 
Meski harus bersaing ketat dengan minyak jenis lainnya, namun industri minyak 
kelapa lebih baik kondisinya. Sebab minyak kelapa dapat dikonsumsi untuk
makanan dan bahan baku industri.

• Di Amerika, sekitar 60% minyak kelapa digunakan sebagai bahan baku industri, 
sedangkan negara‐negara di Eropa justru sebaliknya yaitu sekitar 60% digunakan
untuk bahan makanan.



Coir Fibre
• Salah satu hasil olahan kelapa yang juga dapat menghasilkan devisa negara adalah serat sabut
kelapa. Dalam perdagangan serat sabut kelapa, dikenal beberapa jenis produk antara lain coir
fibre, coir yarn, coir mats, mattress dan rugs. Di Indonesia serat sabut kelapa bukan bahan baru
lagi karena banyak digunakan sebagai bahan pembuatan sapu, keset, tali‐temali, dan alat rumah
tangga lainnya. Dewasa ini, serat sabut kelapa sudah banyak digunakan sebagai bahan baku
berbagai produk industri seperti jok kendaraan, serat berkaret, hardboard, karpet dan lain‐lain.

• Seiring dengan perkembangan penggunaan serat sabut kelapa, nilai ekspor dan harga serat sabut
kelapapun meningkat. Meningkatnya harga serat sabut kelapa di pasar internasional disebabkan
oleh meningkatnya permintaan negara Eropa dan Amerika terhadap produk serat sabut kelapa
tersebut. China, Amerika dan Eropa merupakan pangsa pasar terbesar bagi perdagangan serat
sabut kelapa. Pada tahun 2005 tercatat nilai impor dunia terhadap produk coir fibre mencapai
sekitar USD 25 juta dengan negara pengimpor utama antara lain : China (USD 9.5 juta), Jerman
(USD 3.5 juta dan AS (USD 2.8 juta). Sedangkan ekspor dunia untuk produk coconut fibre
mencapai sekitar USD 100 jt dengan negara pengekspor utama adalah China (USD 5,4 juta),
Jerman (USD 1 juta), AS (USD 0,7 juta) dan Perancis (USD 0,6 Juta). Indonesia menempati
peringkat ke 7 dengan total nilai ekspor USD 0,4 juta.



Briket Arang

• Potensi pasar untuk briket arang tempurung masih terbuka lebar karena
permintaan selama ini dari 1 perusahaan saja yaitu 50.000 ton / tahun baru
dapat dipenuhi 18.000 ton / tahun khusus untuk pasar Eropa saja. Dari 
kapasitas 1,5 ton briket arang / hari yang direncanakan maka dalam 1 
tahun hanya menghasilkan 450 – 500 ton briket arang / tahun yang masih
jauh dari kekurangan permintaan ekspor. Harga produk final (nilai kalor > 
7.000 Kkal / kg) yang diperkirakan Rp 2.000,‐ / kg marginnya masih cukup
lebar dibanding dengan harga ekspor ke Eropa yang saat ini berkisar antara
0,60 USD / kg – FOB dan harga dalam negeri (Dept Store) yang saat ini
harganya mencapai Rp 9.550,‐ / kg. Perbandingan harga lain untuk briket
arang tempurung dengan nilai kalor sekitar 5.000 Kkal / kg untuk tujuan
ekspor ke Korea harganya 0,40 USD / kg sampai di Korea atau sekitar 0,37 
USD / kg – FOB.



Nata de Coco

• Fermentasi nata de coco melibatkan bakteri Acetobacter xylinum yang 
membentuk nata (krim) pada permukaan larutan/media air kelapa yang 
mengandung gula. Pembentukan nata terjadi karena proses pengambilan
glukosa dari larutan gula dalam air kelapa oleh bakteri tersebut. Glukosa
dan asam lemak selanjutnya membentuk prekursor dan bersama enzim
mempolimerisasikan glukosa menjadi selulosa di luar sel. Produk ini dapat
dikonsumsi sebagai makanan berserat tinggi dan rendah kalori sehingga
cocok untuk keperluan diet. 

• Saat ini nata de coco sudah banyak dijual di pasar domestik bahkan
diekspor ke luar negeri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan
pengembangan produk dan industri nata de coco memiliki prospek yang 
cerah sebagai salah satu komoditi komersial mengikuti jejak produk‐produk
olahan kelapa lainnya. 



Asap Cair

• Asap cair merupakan produk lain yang bisa dikembangkan dari pemanfaatan
tempurung kelapa (arang tempurung). Asap yang dihasilkan dari pembakaran
tempurung kelapa dikondensasikan menggunakan air sebagai pendingin.  Asap 
cair yang beraroma khas bakaran arang tempurung ini dapat digunakan untuk
merendam ikan untuk meningkatkan cita rasa ikan tersebut bahkan juga dapat
dipakai sebagai pengawet pengganti formalin. Harga asap cair berkisar antara Rp
6000,‐ ‐ Rp 15.000,‐ per liter tergantung kualitasnya.

• Di daerah pesisir pantai penghasil kelapa juga biasanya banyak menghasilkan
ikan. Sehingga pengembagan asap cair ini merupakan upaya yang sinergis dengan
kegiatan pengembangan produk olahan ikan. Sebagai contoh di Lampung Barat 
menghasilkan ikan lebih dari 7000 ton per tahun dan pengolahannya masih
belum banyak dilakukan sehingga banyak dijual dalam bentuk ikan segar. 
Pengembangan asap cair ini diharapkan dapat membantu pengembangan
produk olahan ikan yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan.



Strategi Pemasaran Produk
• Secara perusahaan dapat dipaparkan bahwa direksi dan pemegang saham telah menjalin
hubungan secara tradisional dengan beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan
produk berbasis kelapa dan memasok barang dagangnya ke berbagai industri (minyak makan, 
deterjen, sabun colek, dll) serta ke eksportir di Jakarta. Beberapa perusahaan di Jakarta yang 
bergerak di bidang minyak kelapa dan Produk turunan lainnya baik untuk keperluan dalam negeri
maupun luar negeri.

• Selain itu Perusahaan harus memiliki hubungan dagang dengan beberapa perusahaan industri
minyak makan di dalam negeri. Dari beberapa diskusi dan pertemuan dengan pengusaha tersebut
disimpulkan beberapa hal positif untuk melakukan kerjasama pemasaran kelapa dan produk
turunannya di masa depan. Dengan demikian produksi turunan kelapa yang relatif kecil, mudah
untuk dipasarkan. Secara umum strategi yang dapat diterapkan agar produk turunan kelapa yang 
diproduksi dapat segera diserap oleh pasar yaitu:

• Melakukan kerjasama kontrak dengan eksportir dan perusahaan yang mensuplai produk turunan
kelapa di dalam negeri. 

• Menjual sendiri hasil produksi yang dihasilkan ke konsumen (buyer) sesuai dengan yang sudah
punya komitmen.

• Melakukan kerjasama kontrak dengan outlet‐outlet untuk dapat menyerap hasil produksi.



Analisa Aspek Manajemen dan SDM
• Agroindustri kelapa terpadu memerlukan manajemen pengelola untuk
melaksanakan kegiatan manajemen seperti perencanaan, implementasi, 
kontrol dan evaluasi. Manajemen organisasi industri yang solid dapat
meningkatkan kinerja dan produktivitas industri secara keseluruhan guna
mendorong tercapainya efisiensi dan target‐target perusahaan. 

• Pengelolaan operasional agroindustri kelapa terpadu dilakukan oleh badan 
pengelola yang mempunyai keterampilan dan profesional di bidangnya. 
Tugas Badan Pengelola adalah mengoperasikan industri sehingga 
menghasilkan keuntungan yang optimal. Badan Pengelola dibentuk dari 
tenaga profesional yang berpengalaman mengelola industri. Badan 
pengelola mempertanggungjawabkan aktivitas kerjanya ke direksi seperti 
yang tercantum dalam struktur organisasi 



Struktur Organisasi



Analisa Aspek Finansial



Hasil Analisis Kelayakan Finansial



Dampak Lingkungan, Pengelolaan dan Pemantauannya



Upaya Pengelolaan Lingkungan



Dampak Sosial, Pengelolaan dan Pemantauannya



Penutup

• Pendirian industri kelapa terpadu kapasitas 20.000 butir/hari membutuhkan modal 
investasi sebesar Rp 13.435.000.000,‐ dengan modal kerja untuk selama 3 (tiga) bulan
sebesar Rp 2.963.145.150 ,‐. Hasil perhitungan NPV berdasarkan aliran kas bersih pada
proyeksi arus kas industri kelapa terpadu Rp 3.493.291.768 ,‐ pada discount factor (DF) 
20% dan nilai IRR adalah 27.67%. Sedangkan masa pengembalian modal (PBP) tercapai
selama periode 3,53 tahun dengan nilai Net  B/C sebesar 1,26.

• Dari hasil Analisa sensitivitas yang dilakukan, dihasilkan bahwa dengan penurunan harga
produk sebesar 5% dan kenaikan harga beli bahan baku 10% tetap layak. Mengingat
dalam praktiknya bunga bank 17,5% dan perubahan harga beli bahan baku selalu
berhubungan positif dengan harga jual produk, sehingga dengan hasil Analisa sensitivitas
tersebut, diproyeksikan kegiatan usaha ini layak diimplementasikan.

• Dari hasil penelitian ini merupakan acuan dalam pendirian Industri Kelapa Terpadu dan
jika akan dibangun perlu dilakukan Analisa kelayakan detail dan penentuan lokasi yang 
tepat. Untuk pembangunan masih diperlukan Detailed Engineering Design.
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