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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kopra merupakan produk turunan kelapa yang dikeringkan dan digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa mentah (Cruide Coconut Oil) dan 

turunannya. Terdapat dua jenis kopra yang ada di Sulawesi Utara, yaitu kopra 

hitam atau kopra asapan dan kopra putih. Pada umumnya petani kopra di Sulawesi 

Utara memproduksi kopra hitam atau kopra asapan karena masih menggunakan 

alat tradisional yang banyak dimiliki oleh petani kopra. Sedangkan kopra putih 

petani masih sedikit memproduksinya karena proses pembuatannya sangat rumit 

dan membutuhkan alat yang berupa tungku kopra putih yang masih terbatas dan 

mahal. 

Berikut ini adalah gambaran produksi dan produktivitas kopra di Sulawesi 

Utara. 

Tabel 4.1 Luas Areal, Jumlah Produksi, dan Produktivitas Kelapa (Kopra) 

di Sulawesi Utara Dari Tahun 2008-2010 

Tahun Luas Areal 

(Ha) 

Produksi Kopra 

(ton) 

Produktivitas  

(Kg/Ha) 

2008 271.577 263.346 4.290 

2009 274.915 265.451 4240 

2010 276.068 273.232 3520 

2011 277.273 283.107 3.557 

2012 279.593 285.056 1.267 

Sumber: Statistik Perkebunan Tahun 2008 – 2012, Direktorat Jendral 

Perkebunan 

 

 



 

 

16 

 

  Tabel.4.1 menggambarkan perkembangan luas areal lahan, jumlah 

produksi, dan produktivitas kopra di Sulawesi Utara. Pertumbuhan luas areal 

lahan di Sulawesi Utara sampai tahun 2012 adalah 0,82 persen, sedangkan 

pertumbuhan produksi kopra sebesar 0,69 persen, namun pertumbuhan 

produktivitas kopra sebesar -64,38 persen. Peningkatan luas lahan dan produksi 

kopra tidak terlalu signifikan. Terjadi penurunan produktivitas kopra yaitu -64,38 

persen, hal tersebut disebabkan karena perubahan musim, banyak pohon kelapa 

yang sudah tua, dan kurangnya perhatian dalam pemeliharaan pohon kelapa.  

Menurut pengamat ekonomi perkebunan Dr Eillen Pakasi (2011) 

produktivitas kelapa Sulawesi Utara setiap tahunnya berkurang, karena sebagian 

besar usia pohon kelapa diatas 60 tahun, padahal tingkat produktif tertinggi jika 

tanaman kelapa berusia 20 tahun. 

Selain masalah produktivitas, masalah lain yang dihadapi petani kopra 

sampai saat ini adalah masalah harga yang cenderung mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu. Berikut data perkembangan harga kopra Sulawesi Utara dari 

tahun 2003 sampai dengan 2009. 

Tabel 4.2 Perkembangan Harga Nominal dan Harga Riil Kopra Asapan Sulawesi 

Utara 

Tahun Harga Nominal (Rp/Kg) Harga Riil (Rp/Kg) 

2003 2,100 1,909.09 

2004 3,000 2,727.27 

2005 2,875 2,613.64 

2006 1,825 1,659.09 

2007 4,241 3,855.45 
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2008 5,881 5,346.36 

2009 3,506 3,187.27 

(Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara,2010)  

 Tabel 4.2 diatas merupakan perkembangan harga riil kopra asapan dari 

tahun 2003 – 2009. Menunjukkan bahwa adanya perubahan harga secara nominal 

yang naik-turun dari tahun  ke tahun. Masalah harga kopra yang mengalami naik 

turun ini, membuat penghasilan petani tidak pasti bahkan penghasilan tersebut 

tidak bisa menutup biaya. Akibatnya petani kopra kurang memperhatikan 

perkembangan dan pemeliharaan perkebunan kelapa.  

Jika diasumsikan inflasi per tahun 10%, dibandingakan dengan harga 

nominal kopra asapan, secara riil harga kopra asapan mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun. Dengan demikian berdasarkan harga riil maka kesejahteraan 

petani kopra dari mengalami penurunan, karena pengeluaran petani kopra baik 

biaya produksi kopra maupun biaya kebutuhan sehari-hari lebih besar 

dibandingkan pendapatan yang diterima.  

Sementara itu, kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa di 

Sulawesi Utara yang menjadi komoditi ekspor unggulan Sulawesi Utara. 

Komoditi kopra memiliki peran dalam  memberikan kontribusi terhadap aktivitas 

ekspor  Sulawesi Utara.  
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Tabel 4.3 Realisasi Ekspor Komoditi Kopra dan Kontribusi Kopra Terhadap Total   

Ekspor Sulawesi Utara tahun 2008 - 2012 

Tahun 
Volume 

(ton) 
Nilai (US$) 

Nilai Ekspor 

Total (US$) 

Ekspor Kopra 

Terhadap Total 

Ekspor (%) 

2008 3600 2,765,772 739,871,414 0.37 

2009 11406.3 10,635,180 551,058,347 1.93 

2010 511.82 5,214,281.30 586,760,821 0.89 

2011 18018.731 7,565,786.44 928,565,739 0.81 

2012 4720.36 1,437,967 974,923,226 0.15 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, 2013 

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa nilai ekspor kopra tertinggi terjadi pada 

tahun 2009 sebesar USD 10,635,180.00 sehingga memberikan kontribusi terbesar 

terhadap total ekspor Sulawesi Utara sebesar 1.93 persen. Dan nilai ekspor kopra 

terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar USD 1,437,967.00. Terdapat ketidak 

stabilan harga kopra di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun sehingga terjadi 

adanya ketidak seimbangan antara volume dan nilai kopra  

Negara tujuan ekspor kopra Sulawesi Utara adalah negara-negara Asia 

salah satunya Korea Selatan dan Vietnam. Pada Maret 2012 Provinsi Sulawesi 

Utara mengekspor kopra ke Vietnam sebanyak 601,7 ton dan menghasilkan 

devisa sebesar US$ 117,332. Vietnam merupakan salah satu negara potensial 

pasar kopra Sulawesi Utara. Pada tahun 2013 Provinsi Sulawesi Utara 

mengekspor kopra ke Korea Selatan sebanyak 5.000 ton dan mampu menhasilkan 

devisa bagi daerah sebesar US$ 1,062,500. Komoditi kopra yang diekspor 

menandakan bahwa harga kopra diluar negeri cukup bagus. Hal tersebut 
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merupakan peluang bagi petani kopra untuk meningkatkan pendapatan, karena 

bukan hanya industri dalam negeri yang membutuhkan kopra tapi juga pembeli 

luar negeri. 

4.1. Peta Rantai Nilai Komoditi Kopra 

Aktivitas dalam rantai nilai komoditas kopra dimulai dengan penyediaan 

input yaitu kelapa dan proses pembuatan kopra yang dikerjakan oleh petani, 

pengemasan dan pengangkutan yang dilakukan oleh pedagang pengepul, 

pengolahan pemasaran dilakukan oleh perusahaan pengolahan yaitu PT. Cargill 

Indonesia Amurang sampai pada tujuan akhir yaitu pasar baik pasar domestik 

maupun pasar internasional 

Peta kegiatan dan operator rantai nilai tersebut digambarkan sebagai 

berikut:  
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Gambar 4.1 Peta Rantai Nilai Komoditas Kopra di Desa Tenga, Kecamatan Tenga  

Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi SulawesiUtara 

(Sumber Data Primer,2014) 

 

Pemetaan rantai nilai: 

Aktivitas rantai nilai: 

 

Aktor rantai nilai dan relasinya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   

                   Aktor rantai nilai  

Hubungan aktor  rantai nilai 

  Aliran uang (pembayaran)  

  Aliran masukan (barang)  

Masukan 

utama 

Pengepul Transformasi Konsumsi  

Petani kopra 

 

Pedagang 

pengepul 

 

Perusahaan 

pengolahan  

PT.Cargill 

Indonesia 

Amurang 

 

Konsumenn 

Wilayah: Desa 

Tengah,Kab Minahasa 

Selatan,Sulut 

Total jumlah petani: 

105 orang 

Jumlah produksi per 

tahun: 3.3 ton harga 

jual terendah: 

Rp4,000/kg, harga jual 

tertinggi: Rp7,700/kg 

Wilayah: Desa 

Tengah,Kab 

Minahasa 

Selatan,Sulut 

Jumlah pedagang 

pengepul: 5 orang 

Harga jual terendah: 

Rp 4,500/kg, Harga 

jual tertinggi: 

Rp8,300/kg 

Wilayah: Amurang, 

Kab Minahasa 

Selatan, Sulut 

Harga beli ke 

pedagang pengepul 

menggunakan metode 

penentuan harga rata-

rata.  
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4.1.1. Aktivitas Aktor Rantai Nilai 

Aktivitas dalam rantai nilai komoditas kopra dimulai dengan aktivitas 

yang dilakukan oleh petani, dilanjutkan oleh pedagang pengepul/pengumpul, 

diolah oleh perusahaan pengolahan dalam hal ini PT. Cargill Indonesia Amurang, 

dengan tujuan akhirnya adalah konsumen. 

 Petani Kopra 

 

 Aktivitas pertama, menjelaskan tentang penyediaan input oleh petani yaitu 

penanaman kelapa, pemeliharaan tanaman, pemanenan kelapa, dan 

pemeliharaan lahan perkebunan.   

1. Penanaman Kelapa 

 Bibit kelapa yang dibutuhkan untuk 1 hektar lahan kelapa adalah 125 bibit.  

 Dari pembukaan lahan perkebunan sampai penanaman kelapa 

membutuhkan tenaga kerja 10 orang per 1 hektar selama 2 hari kerja.  

2. Pemeliharaan Tanaman 

 Pemupukan tanaman sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas 

tanaman. Pupuk yang biasanya digunakan petani adalah pupuk kandang. 

Selain tidak mengeluarkan biaya dalam pengadaannya, pupuk kandang 

juga sangat mudah didapat.  

 Penyiraman dan pengairan. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau 

untuk mencegah kekeringan.  

 Pemeliharaan tanaman kelapa dilakukan oleh tenaga kerja sebanyak 4 

orang per 1 hektak lahan kelapa. Setiap tahun pemeliharaan tanaman 

dilakukan 4 kali. 
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3. Pemanenan Kelapa  

Pohon kelapa mulai berbuah pada umur 5 tahun dan mulai dipanen pada umur 

6 tahun. Petani memanen kelapa setiap 3 bulan sekali atau dalam setahun 

terdapat empat kali pemanenan. Masa puncak produksi kelapa jenis kelapa 

dalam pada umur 20 tahun. Pemanenan kelapa dilakukan dengan cara 

memanjat. Kelapa mampu berproduksi sebanyak 12.870 butir buah per hektar 

setiap tahun. Kualitas pohon kepala sangat mempengaruhi banyaknya buah 

kelapa yang dihasilkan. Pemanenan kelapa sampai pengolahan kopra 

dilakukan oleh petani pemilik lahan dan buruh tani.  

4. Pemeliharaan lahan perkebunan  

Pemeliharaan lahan perkebunan kelapa dengan cara pembersihan disekitar 

pohon kelapa dan pengelupasan batang pohon kelapa yang rusak. Pembersihan 

lahan dilakukan petani empat kali dalam setahun setara dengan proses 

pengolahan kopra. Pembersihan lahan menggunakan tenaga kerja upahan. 

Apabila lahan perkebunan kelapa kotor, maka hasil yang diperoleh sangat 

sedikit. Jika ada pohon kelapa yang rusak sehingga buahnya berkualitas buruk 

maka dilakukan pengelupasan batang kelapa sepanjang 10cm, 3-4 bulan 

setelah dikupas pohon kelapa akan menghasilkan buah kelapa yang 

berkualitas. Pemeliharaan yang dilakukan oleh petani bertujuan agar buah 

kelapa yang dihasilkan banyak dan kualitasnya bagus. Sehingga pada saat 

pembuatan kopra, kopra yang dihasilkan berkualitas tinggi juga.  

 Aktivitas kedua, yang dilakukan petani kopra meliputi transformasi input 

menjadi output atau pengolahan kopra. Yang diteliti dalam penelitian ini 
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adalah pengolahan kopra asapan atau kopra hitam. Input pada aktivitas ini 

adalah buah kelapa yang sudah dipanen, tenaga kerja, alat-alat berupa 

pengupas sabut kelapa, pencungkil kopra, pemotong kopra, dan tungku 

pengasapan kopra. Dan output setelah dilakukan proses pengolahan adalah 

kopra. Petani kopra pemilik lahan dalam proses pembuatan kopra 

mempekerjakan 3 – 4 buruh tani per 1 hektar lahan kelapa. Produksi kopra 

oleh dilakukan setiap tiga bulan sekali sama dengan waktu pemanenan kelapa. 

Buah kelapa yang siap dijadikan kopra adalah buah kelapa yang sudah tua.  

Dalam 1 kg kopra membutuhkan 4 biji kelapa. Biasanya petani dapat 

menghasilkan kopra sebanyak 3 ton per hektar setiap tahun. 

Selanjutnya aktivitas pembuatan kopra. Waktu yang dibutuhkan petani kopra 

dalam proses pembuatan kopra dari memanen buah kelapa sampai 

menghasilkan kopra adalah 3- 4 hari. Langkah – langkahnya sebagai berikut: 

 Pertama, pengupasan sabut kelapa menggunakan alat pengupas yang 

ditanjapkan ketanah sehingga mempermudah pengupasan sabut kelapa. Sabut 

kelapa yang telah dipisahkan dengan buahnya tidak langsung dibuah karena 

akan digunakan sebagai bahan pengasapan kopra.   

 Kedua, pembelahan buah kelapa. Buah kelapa yang sudah dikupas kemudian 

di belah menjadi dua bagian menggunakan parang.  

 Ketiga, proses pengeringan kopra. Proses pengeringan adalah salah satu tahap 

penanganan pasca panen yang sangat mempengaruhi mutu kopra untuk 

mencapai tingkat kadar air yang diinginkan. Petani kopra di Desa Tenga 
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melakukan proses pengeringan dengan cara pengasapan. Cara ini sudah lama 

digunakan dan merupakan budaya produksi di Desa Tenga. Proses pengasapan 

masih menggunakan alat tradisional yaitu tungku pengasapan atau rumah asap 

yang terbuat dari bamboo, papan, dan daun kelapa. Setelah semua buah kelapa 

yang sudah dibelah diatur ditempat pengasapan. Bahan untuk pengasapan 

menggunakan sabut kelapa yang dibakar dibawah tungku pengasapan.  

 Proses keempat setelah pengasapan selesai adalah pemisahan batok kelapa dan 

daging buah. Pelepasan daging buah kelapa dilakukan dengan hati-hati agar 

supaya daging buah tidak hancur. Setelah daging buah sudah dipisahkan 

dengan batok kelapanya, daging buah tersebut dipotong-potong. 

 Proses terakhir pengepakan kopra dalam karung, satu karung kopra berisi 70-

75 kg kopra. Selanjutnya kegiatan yang berhubungan dengan penjualan dan 

penerimaan kopra dari petani ke pedagang pengepul. Kualitas kopra dari 

petani kopra berkadar air 10%. 

Dalam proses produksi kopra ada masalah yang dihadapi oleh petani kopra 

adalah kurangnya buruh tani yang bersedia memproduksi kopra. Karena 

pendapatan yang dihasilkan sangat sedikit akibat dari anjloknya harga kopra. 

Selain itu terdapat produk gagal dalam produksi kopra yang dilakukan. 

 

 

 

 



 

 

25 

 

Berikut adalah diagram proses pembuatan kopra dengan metode 

pengasapan:  

           

         

 

   

 

 

 

 

       

  

 

 

Gambar 4.2 Diagram Proses Produksi Kopra Dengan Metode Pengasapan 

 (Sumber Data Primer, 2014) 
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Berikut merupakan tabel aktivitas proses transformasi dalam rantai nilai 

komoditas kopra.  

Tabel 4.4  Aktivitas Proses Transformasi Dalam Rantai Nilai Komiditas Kopra 

Unsur – unsur Keterangan  

Luas lahan 1 ha 

Jumlah satuan tanam 125 pohon kelapa 

Usia mulai berbuah 5 tahun 

Usia mulai panen 6 tahun 

Jeda panen pertama ke panen 

berikutnya 
3 bulan 

Jumlah panen dalam satu tahun 4 kali 

Total keseluruhan panen per 

tahun  
12.870 butir kelapa 

Buah per kg kopra  4 butir  

Jumlah produksi kopra per tahun  4 kali  

Total produksi kopra per tahun  3.3 ton   

(Sumber Data Primer, 2014) 
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 Aktivitas ketiga, yang dilakukan oleh petani kopra adalah melakukan aktivitas 

pemasaran kopra dengan pedagang pengepul setempat. Petani kopra 

memperoleh informasi mengenai harga dan kuantitas pembelian dari pedagang 

pengepul. Jika sudah terjadi kesepakatan harga dan kuantitas kopra, petani 

siap mengangkut kopra dari tempat produksi kopra ke tempat pedagang 

pengepul. Sistem pembayaran ang dipakai adalah cash. Masalah yang 

dihadapi petani dalam aktivitas ini, petani tidak dapat menentukan harga kopra 

yang mereka inginkan karena harga kopra sudah ditentukan oleh pasar. Dalam 

hal ini petani hanya berada pada posisi penerima harga (price taker) dan 

bukan sebagai penentu harga (price maker). Petani kopra dalam memasarkan 

kopranya pada pedagang pengepul langganan mereka. Tetapi juga pedagang 

pengepul tidak sanggup membayar, petani kopra akan berpindah ke pedagang 

pengepul lain. Petani kopra harus mampu memberikan layanan terbaik kepada 

konsumen dalam hal ini pedagang pengepul untuk mempertahankan nilai dari 

kopra itu sendiri. Pelayanan yang diberikan oleh petani kopra kepada 

pedagang pengepul adalah dengan menyediakan produk tepat waktu dan 

kualitas yang baik. Kendala yang dihadapi petani kopra dalam memberikan 

layanan kepada pedagang pengepul adalah kurangnya produksi kopra karena 

pendapatan yang diperoleh petani tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. 

Hal tersebut disebabkan anjoknya harga kopra.  
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Menurut Springer-Heiinze (2008) rantai nilai memiliki proses utama dan 

kegiatan spesifik masing-masing pelaku. Dalam rantai nilai komoditas kopra, 

petani kopra berfungsi sebagai penyedia masukan utama yaitu kelapa untuk diolah 

menjadi kopra dan sebagai pemasok kopra ke pedagang pengepul. Petani 

memberikan perlakuan terhadap kelapa mentah untuk diolah menjadi produk yang 

bernilai tambah yaitu kopra. Petani kopra sebagai penyedia masukan dan pemasok 

kopra memulai aktivitasnya dari pembudidayaan tanaman kelapa, pemanenan 

kelapa, sampai kepada pengolahan kelapa menjadi kopra.  

Petani kopra mengolah kelapa mentah menjadi kopra menggunakan 

metode pengasapan, dimana metode tersebut merupakan budaya produksi yang 

sudah turun-menurun. Aktivitas terakhir yang dilakukan oleh petani adalah 

memasarkan hasil produksi kopra mereka ke pedagang pengepul.  

 Pedagang Pengepul 

Pedagang pengepul merupakan distributor kopra dari penyedia masukan ke 

perusahaan pengolahan. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh pedagang 

pengepul adalah melakukan kesepakatan harga dan kuantitas kopra dengan 

petani. Harga yang disepakati adalah harga sesuai pasar. Kopra diperoleh 

pedagang pengepul dari petani setempat.  

Aktivitas kedua yang dilakukan oleh pedagang pengepul adalah membeli 

kopra, pedagang pengepul menunggu kopra masuk dan melakukan 

penimbangan. Pedagang pengepul menyediakan gudang untuk menampung 

kopra dari petani. Kopra yang masuk ke pedagang pengepul setiap harinya 
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adalah 5 ton. Kualitas kopra dari petani dilihat dari kadar airnya yaitu 10%. 

Kopra yang dari petani dikeringkan lagi menggunakan sinar matahari untuk 

menurunkan kadar air kopra karena semakin kecil kadar air semakin 

berkualitas kopra yang dihasilkan. Masalah yang dihadapi oleh pedagang 

pengepul dalam hubungannya dengan petani kopra adalah terdapat kopra yang 

basah. 

Aktivitas terakhir yang dilakukan pedagang pengepul adalah menjual kopra ke 

perusahaan pengolahan yaitu PT.Cargill Indonesia Amurang. Penjualan 

dilakukan perhari apabila persediaan kopra banyak. Masalah yang dihadapi 

pedagang pengepul dalam hubungannya dengan PT.Cargill Indonesia 

Amurang adalah jika persediaan kopra sedikit penjualan dilakukan perminggu.  

Pedagang pengepul harus memberikan layanan kepada petani kopra sebagai 

produsen kopra dan juga kepada perusahaan pengolahan sebagai konsumen. 

Penyediaan layanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai 

produk. Layanan yang diberikan pedagang pengepul kepada petani kopra 

adalah membayar kopra tepat waktu sesuai dengan harga pasar. Kopra yang 

dibawa ke pedagang pengepul dibayar secara tunai. Pelayanan yang diberikan 

pedagang pengepul kepada perusahaan pengolahan adalah memberikan 

produk yang berkualitas, yaitu kopra kering yang berkadar air rendah yaitu 

7%.  

 Pedagang pengepul merupakan salah satu pelaku dalam rantai nilai 

komoditas kopra. Pedagang pengepul adalah pihak perantara dari pemasok kopra 
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dan perusahaan pengolahan. Pedagang pengepul melakukan pengendalian kualitas 

kopra dengan cara mengeringkan kembali kopra yang dibeli dari petani untuk 

mendapatkan kadar air yang lebih rendah, selain itu juga pedagang pengepul 

melakukan pengepakan kopra. Hal tersebut dilakukan agar kopra yang akan dijual 

ke perusahaan pengolahan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sehingga 

harga jual kopra ditingkat pedagang pengepul lebih tinggi dibandingkan ditingkat 

petani. Setelah melakukan pengepakan, kopra dijual ke perusahaan pengolahan 

PT. Cargill Indonesia Amurang. 

 Perusahaan Pengolahan PT. Cargill Indonesia Amurang 

Kopra yang dibeli merupakan produk industri karena dibeli oleh perusahaan 

untuk diproses lebih lanjut dan digunakan untuk bisnis. Kegiatan yang 

dilakukan PT.Cargill Indonesia Amurang mulai dari penerimaan kopra, 

pengolahan, sampai pada penjualan ke konsumen akhir. PT.Cargill berperan 

penting dalam penentuan harga kopra pada petani kopra. 

Petani kopra dan pedagang pengepul kopra bisa memasukkan kopra ke 

PT.Cargill, tapi harus mengikuti prosedurnya. Adapun tahapan yang harus 

diikuti pemasok saat memasukkan kopra ke PT. Cargill, yaitu yang pertama 

pemasok harus melakukan pendaftaran, dilanjutkan dengan penimbangan, 

setelah itu dilakukan cek kualitas termasuk kandungan air pada kopra. Tahap 

terakhir adalah pendaftaran untuk dilakukan pembayaran. Setiap bulan, 

PT.Cargill Indonesia Amurang mampu menerima kopra sebanyak 3000 – 

3500 ton.  
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Di PT. Cargill Indonesia Amurang setiap kopra yang masuk akan dilakukan 

tes kualitas kopra. Kualitas kopra yang baik memiliki kadar air kurang dari 

10%. PT.Cargill Indonesia Amurang melalui proses produksi dengan bahan 

baku utama kopra menghasilkan produk utama, yaitu CNO (Cruide Coconut 

Oil) dan produk samping yaitu CXP (bungkil kopra).  

Berikut adalah alur proses produksi pada PT. Cargill Indonesia  –  Copra 

Crushing Plant Amurang. 

 

 

 

 

 

Sumber: HRD PT.Cargill Indonesia Amurang, 2013 
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kelapa mentah dan bungkil kopra langsung menjual produk mereka ke 

konsumen.Produk utama PT.Cargill yaitu CNO di ekspor ke beberapa Negara 
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wilaah di Indonesia. Saluran distribusi yang digunakan dalam mengekspor 

atau menyalurkan CNO dan CXP yaitu melalu angkutan laut (kapal laut).  

Pengolahan kopra yang dilakukan oleh PT.Cargill Indonesia Amurang 

memberikan pelayanan kepada konsumen akhir dengan menghasilkan produk 

yang aman yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pelayanan yang 

diberikan dengan memproduksi minyak kelapa mentah yang berkualitas tinggi 

serta bungkil kopra yang mengandung banyak lemak dan protein untuk 

dipakai sebagai bahan pakan sapi dan babi. Pelayanan yang diberikan kepada 

pedagang pengepul dengan membayar kopra sesuai dengan harga dan 

kuantitas tepat waktu secara tunai. 

 PT. Cargill Indonesia Amurang merupakan perusahaan pengolahan kopra 

di Sulawesi Utara. Sebagai perusahaan pengolahan kegiatan yang dilakukan oleh 

PT. Cargill Indonesia Amurang adalah melakukan pembelian kopra dari pedagang 

pengepul. Semua hasil kopra di Sulawesi Utara yang diupayakan oleh petani, 

dibeli oleh PT. Cargill Indonesia Amurang dan selanjutnya akan diolah menjadi 

produk turunan kopra yang memiliki nilai tambah yang tinggi.  

 Kegiatan yang sangat menentukan kualitas dari produk akhir yang 

dihasilkan pada PT.Cargill Indonesia Amurang adalah uji kualitas kopra sebagai 

bahan baku dan proses pengolahan kopra agar dapat menghasilkan produk yang 

berkualitas baik. Dengan demikian produk tersebut akan dapat memberikan 

manfaat bagi konsumen akhir dan dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan.  
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4.2. Distribusi Nilai Tambah dan Daya Tawar Operator Rantai Nilai 

Komoditas Kopra  

Persoalan yang dihadapi oleh petani kopra Sulawesi Utara khususnya di 

Desa Tenga adalah persoalan produktivitas yang rendah sehingga membuat 

kualitas kopra yang dihasilkan kurang baik. Selain persoalan produktivitas, 

persoalan yang dihadapi oleh petani kopra adalah .  harga jual kopra yang selalu 

berubah-ubah. Petani kopra kurang mendapatkan informasi harga dari kondisi 

yang sebenarnya terjadi dipasar. Sehingga penentuan harga jual kopra yang 

dihasilkan petani tidak berada ditangan petani. Penentuan harga kopra 

berdasarkan pada mekanisme pasar. 

Sebelum menghitung nilai tambah, harus diketahui lebih dulu investasi 

yang dikeluarkan oleh petani. Perhitungan investasi dimulai dengan penanaman 

kelapa tahun ke-0 sampai dengan kelapa mulai berbuah pada tahun ke-5 dengan 

luas lahan 1 hektar.  

Investasi yang dikeluarkan oleh petani kopra meliputi pengadaan bibit 

kelapa, biaya tenaga kerja untuk penanaman kelapa pemeliharaan kelapa. Bibit 

yang dibutuhkan untuk 1 hektar lahan sebanya 125 bibit dengan harga beli bibit 

Rp 3,750 untuk satu bibit kelapa. Untuk pembukaan lahan sampai penanaman 

kelapa dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 orang dengan waktu kerja 2 hari. 

Upah untuk tenaga kerja adalah Rp75,000/orang/hari. Pemeliharaan kelapa 

meliputi pembersihan lahan, pemupukan, dan pengairan dilakukan 4 kali setahun 

selama 5 tahun. Pemeliharaan tanaman membutuhkan 4 orang tenaga kerja selama 

2 hari kerja dengan upah Rp125,000/orang/hari.  
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Perhitungan investasi menggunakan cara perhitungan nilai waktu uang 

dimana nilai sekarang berbeda dengan nilai yang akan datang dengan tingkat 

bunga pertahun 10 persen. Berikut perhitungan investasi oleh petani kopra.    

Tabel 4.5 Perhitungan Investasi Petani Kopra  

Biaya 
Tahun 

1 2 3 4 5 

Bibit kelapa Rp468,750         

Tenaga kerja Rp1,500,000         

Pemeliharaan Rp4,000,000 Rp4,000,000 Rp4,000,000 Rp4,000,000 Rp 4,000,000 

Total Rp5,968,750 Rp4,000,000 Rp4,000,000 Rp4,000,000 Rp 4,000,000 

Total Investasi : Rp30,033,132 

(Sumber Data Primer, 2014)  

Nilai tambah petani kopra dalam penelitian ini adalah peningkatan nilai 

pengolahan kepala yang merupakan bahan baku utama menjadi kopra. Nilai 

tambah petani kopra diperoleh dari selisih penerimaan dengan pengeluaran petani 

kopra selama proses produksi kopra.  

Dalam penelitian ini menggunakan harga terendah dan tertinggi. 

Penentuan harga terendah harga yang berlaku di tingkat petani pada saat 

penelitian dilakukan, sedangkan harga tertinggi ditentukan pada saat peneliti 

melakukan analisis yaitu menghubungi petani kopra di tempat penelitian untuk 

mengetahui perkembangan harga kopra saat itu. Harga terendah ditingkat petani 

Rp4,000.00 per kilogram kopra, sedangkan harga tertinggi Rp 7,700.00 per 

kilogram kopra. Luas lahan 1 hektar dengan total produksi kopra per tahun 

3300kg. Biaya – biaya yang dikeluarkan petani kopra meliputi biaya produksi 

berupa biaya makan buruh tani dan upah buruh tani yang menggunakan sistem 
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bagi hasil. Untuk harga terendah kopra menggunakan sistem bagi hasil 50:50 

artinya 50% dari penerimaan untuk petani sisanya untuk buruh tani, sedangkan 

untuk harga tertinggi kopra menggunakan sistem bagi hasil 60:40 artinya 60% 

untuk petani sisanya untuk buruh tani. Biaya pengangkutan diambil 10% dari 

penjualan, dan biaya pemeliharaan lahan pasca panen sebesar Rp500,000 setiap 

pemeliharaan lahan (lihat lampiran 2 dan 3 hal.58-59). 

 Tabel 4.6 Total Biaya dan Penerimaan Dengan Harga Terendah dari Petani Per 

Tahun Pada Rantai Nilai Komoditas Kopra 

(Sumber Data Primer, 2014) 

Tabel 4.7 Total Biaya dan Penerimaan Dengan Harga Tertinggi dari Petani Per 

Tahun Pada Rantai Nilai Komoditas Kopra 

Penjualan        Rp25,410,000 

  

  

      

Makan buruh 

 

  Rp480,000   

Transportasi 

 

  Rp2,541,000   

Biaya tenaga kerja 

 

  Rp9,147,600   

Pemeliharaan pasca panen   Rp2,000,000   

Penyusustan investasi   Rp1,501,657   

Total Biaya  

 

    Rp15,670,257 

  

  

      

Margin          Rp9,739,743 

(Sumber Data Primer, 2014) 

Penjualan        Rp13,200,000 

  

  

      

Makan buruh 

 

  Rp480,000   

Transportasi 

 

  Rp1,320,000   

Biaya tenaga kerja  

 

  Rp5,490,000   

Pemeliharaan pasca panen   Rp2,000,000   

Penyusustan investasi   Rp1,501,657   

Total Biaya  

 

    Rp10,791,657 

  

  

      

Margin          Rp2,408,343 
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 Dengan menggunakan 2 kondisi harga kopra, yaitu harga terendah 

Rp4,000/kg petani mendapatkan margin sebesar Rp2,408,343 dan harga tertinggi 

Rp7,700/kg petani mendapatkan margin sebesar Rp9,739,743. Dari margin yang 

didapat petani tersebut maka dapat dihitung profit margin dengan cara total 

margin dibagi dengan total penjualan. Profit margin dinyatakan dalam persen. 

Berikut profit margin petani kopra per tahun.  

Tabel 4.8. Profit Margin dari Petani Kopra Per Tahun Pada Rantai Nilai 

Komoditas Kopra  

Pelaku Harga terendah Rp4,000.00/kg Harga Tertinggi Rp7,700 /kg 

P
et

an
i 

k
o
p
ra

 Margin Rp2,408,343 Margin Rp9,739,743 

PM 18.24 % PM 38.33 % 

(Sumber Data Primer,2014) 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk harga terendah per kilogram 

kopra, petani hanya mendapatkan 18.24 % dari total penjualan. Dengan harga 

terendah petani tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil kopra yang mereka 

produksi. Untuk harga tertinggi per kilogram kopra, petani mendapatkan 

keuntungan 38.33 % dari penjualan. Meskipun harga kopra pada level Rp7,700.00 

per kilogram dinilai belum dapat memberikan keuntungan kepada petani. 

Pedagang pengepul sebagai pihak distributor kopra mengeluarkan biaya 

berupa biaya pembelian bahan baku, biaya pengangkutan, dan biaya tenaga kerja. 

Penerimaan yang diterima pedagang pengepul berupa hasil penjualan kopra. 

Pedagang pengpul juga menggunakan dua situasi harga, yaitu harga terendah dan 

harga tertinggi. Harga terendah adalah Rp4,500.00 per kilogram kopra, sedangkan 

harga tertinggi Rp 8,300.00 per kilogram kopra.  Diasumsikan kopra masuk setiap 
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hari 5 ton. Jadi total kopra masuk per tahun 1800 ton. Pedagang pengepul 

mempekerjakan 3 orang tenaga kerja (lihat lampiran 4 dan 5 hal. 60). 

Tabel 4.9 Total Biaya dan Penerimaan dari Pedagang Pengepul Per Tahun Dengan 

Harga Terendah Pada Rantai Nilai Komoditas Kopra  

Penjualan        Rp8,100,000,000  

  

  

      

Pembelian kopra  

 

  Rp7,200,000,000   

Biaya tenaga kerja 

 

  Rp54,000,000   

Biaya pengepakan dan pengangkutan  Rp72,000,000   

Total Biaya  

 

    Rp7,326,000,000 

  

  

      

Margin          Rp774,000,000  

(Sumber Data Primer,2014) 

 

Tabel 4.10 Total Biaya dan Penerimaan dari Pedagang Pengepul Per Tahun 

Dengan Harga Tertinggi Pada Rantai Nilai Komoditas Kopra  

(Sumber Data Primer,2014) 

 

 

 

 

 

 

Penjualan        Rp14,940,000,000  

  

  

      

Pembelian kopra  

 

  Rp13,860,000,000   

Biaya tenaga kerja 

 

  Rp54,000,000   

Biaya pengepakan dan pengangkutan  Rp72,000,000   

Total 

Biaya  

 

    Rp13,986,000,000 

  

  

      

Margin          Rp954,000,000  
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Tabel 4.11 Profit Margin dari Pedagang Pengepul Per Tahun Pada Rantai Nilai 

Komoditas Kopra  

Pelaku Harga terendah Rp4,500.00/kg Harga Tertinggi Rp8,300.000/kg 

P
ed

ag
an

g
  

p
en

g
ep

u
l 

 

Margin Rp774,000,000 Margin Rp954,000,000 

PM 9.55 % PM 6.38 % 

(Sumber Data Primer,2014) 

 Profit margin pedagang pengepul diperoleh dari margin dibagi dengan 

penjualan. Profit margin pedagang pengepul untuk harga terendah dan harga 

tertinggi sangat rendah. Pedagang pengepul mendapatkan 9.55% keuntungan dari 

penjualan untuk harga jual terendah, sedangkan untuk harga jual tertinggi 

pengepul mendapatkan 6.38% keuntungan dari penjualan. Meskipun profit margin 

pedagang pengepul rendah, akan tetapi margin yang di terima setiap tahunnya 

tinggi. Dalam harga terendah dan tertinggi pedagang pengepul tetap mendapatkan 

keuntungan setiap tahunnya. Setiap bulan pedagang pengepul mendapat 

keuntungan Rp64,500,000 pada kondisi harga terendah dan Rp79,500,000 pada 

kondisi harga tertinggi.  

 Pada perusahaan pengolahan kopra PT.Cargill Indonesia Amurang, 

menurut Plant manager Cargill mengatakan bahwa kebutuhan produksi kopra 

untuk produksi Crude Coconut Oil dan bungkil kopra adalah 500 ton per hari.  

Dalam penggadaan bahan baku kopra, proses pembelian yang dilakukan 

pihak perusahaan PT.Cargill Indonesia – Copra Crushing Plant Amurang adalah 

dengan cara membeli menggunakan harga kontrak dan non kontak. 
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 Harga kontrak adalah  harga maupun kuantitas yang disepakati dalam 

perjanjian antara pihak perusahaan dengan pihak supplier sebelum menyerahkan 

bahan baku kopra dimana perjanjian tersebut menjelaskan bahwa kuantitas kopra 

dalam ukuran kg yang telah menjadi perjanjian antara kedua belah pihak dimana 

harganya tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan ataupun penurunan harga. 

Harga non kontrak merupakan harga yang akan diberikan pihak 

perusahaan mengikuti naik turunnya harga dari bahan baku kopra yang terjadi di 

pasar atau harga yang tidak melalui kesepakatan terlebih dahulu. 

Karena adanya keterbatasan data di lapangan dimana peneliti tidak 

mendapatkan informasi total biaya dan penjualan yang terjadi di PT.Cargill 

Indonesia Amurang, maka peneliti menggunakan data dari penelitian terdahulu. 

Total penjualan PT.Cargill Indonesia Amurang per bulan mencapai Rp 

250.000.000.000, sedangkan biaya produksi per bulan dengan menggunakan 

metode harga rata-rata sebesar Rp 187.840.450.000 (Lantang, 2013). Berikut 

perhitungan total biaya dan penerimaan per tahun PT.Cargill Indonesia Amurang.  

 

Tabel 4.12 Total Biaya dan Penerimaan dari PT.Cargill Indonesia Amurang Per 

Tahun Pada Rantai Nilai Komoditas Kopra  

 

Penjualan        Rp3,000,000,000,000 

  

   

    

Total Biaya Produksi  

 

  Rp2,254,085,400,000 

  

   

    

Margin          Rp745,914,600,000 

(Sumber: Lantang, 2013)  
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 Tabel 4.13 Profit Margin dari PT.Cargill Indonesia Amurang Per Tahun Pada 

Rantai Nilai Komoditas Kopra  

Pelaku Metode Harga Rata-rata 
P

er
u
sa

h
aa

n
 

p
en

g
o
la

h
an

 

P
T

.C
ar

g
il

l 

In
d
o
n
es

ia
 

A
m

u
ra

n
g
  

 Margin Rp745,914,600,000.00 

PM 24.86 % 

(Sumber: M Lantang, 2014) 

 Profit margin PT.Cargill Indonesia Amurang adalah 24.86 %. Berarti 

perkiraan perusahaan mendapatkan keuntungan 24.86% dari penjualan atau 

sebesar Rp745,914,600,000.00 per tahunnya.    

 Berdasarkan perhitungan profit margin dari setiap operator pada rantai 

nilai komoditas kopra maka dapat diketahui berbandingan profit margin untuk 

masing-masing operator (lihat lampiran 6 hal. 61) 

Tabel 4.14 Perbandingan Profit Margin Per Tahun Operator Rantai Nilai 

Komoditas Kopra  

Harga  

Aktor 

Harga 

Terendah  

Harga 

Tertinggi  
Harga Rata-rata 

Petani Kopra  18.24 % 28.33 % - 

Nominal diterima/bulan  Rp200,695 Rp811,645  

Pedagang Pengepul  9.55 % 6.36 % - 

Nominal diterima/bulan Rp64,500,000 Rp79,500,000  

PT.Cargill Indonesia Amurang  - - 24.86 % 

Nominal diterima/bulan   Rp62,159,550,000 

 (Sumber Data Primer,2014) 
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 Tabel 4.14 menjelaskan perbandingan profit margin masing-masing 

operator pada rantai nilai komoditas kopra. Meskipun petani kopra pada harga 

terendah dan tertinggi profit marginnya lebih tinggi dibandingkan pedagang 

pengepul akan tetapi pendapatan yang diterima petani kopra sangat sedikit. Pada 

level harga terendah petani kopra tidak merasakan keuntungan dari pengolahan 

kelapa menjadi kopra yang mereka lakukan. Secara nominal pendapatan yang 

diterima petani kopra per bulan pada harga terendah hanya sebesar Rp200,695 , 

sedangkan pada harga tertinggi sebesar Rp811,645. Harga kopra yang anjlok 

mengakibatkan petani mendapatkan hasil yang sedikit dari segi pendapatan.  

Rendahnya pendapatan yang diterima petani dikarenakan oleh daya tawar 

petani yang berada pada posisi paling rendah. Dimana petani kopra kurang 

mendapatkan informasi tentang pasar sehingga harga kopra tidak dapat ditentukan 

oleh petani sebagai produsen kopra. Harga kopra selalu berfluktuatif sesuai 

dengan kondisi perdagangan. Harga kopra selalu mengikuti perubahan harga 

minyak dunia, sesuai dengan mekanisme pasar.   

Selain masalah harga, rendahnya pendapatan disebabkan oleh masalah 

produktivitas. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Tenga 

Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, semua lahan perkebunan milik 

petani responden sudah ditanami pohon kelapa yang rata-ratanya sudah berusia 

lebih dari 20 tahun.  

Umur tanaman kelapa sangat mempengaruhi produksi dan kualitas yang 

dihasilkan. Umur tanaman kelapa muda lebih banyak produksinya dibandingkan 

dengan tanaman kelapa yang sudah tua. Hal tersebut berpengaruh juga pada 
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kualitas kopra yang dihasilkan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh petani 

responden adalah umur tanaman kelapa yang ada pada lahan perkebunan mereka 

sudah tua atau sudah ada pada umur tanaman kelapa yang tidak produktif lagi. Hal 

tersebut yang menyebabkan produksi kopra petani mengalami penurunan. Jika 

dilakukan peremajaan akan membutuhkan waktu 6 – 7 tahun untuk dapat 

memanen kelapa. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan yang akan 

diterima petani kopra, dimana pendapatan petani kopra akan menurun.   

Distribusi nilai tambah dan daya tawar yang dihasilkan dari masing-

masing pelaku rantai nilai tidak berimbang. Pelaku rantai nilai yang mempunyai 

daya tawar tinggi memperoleh nilai tambah yang tinggi pula (Suprayogi, 2009). 

Banyak kerugian yang ditimbulkan dalam rantai nilai komoditas kopra, khususnya 

bagi penyedia masukan yaitu petani kopra. Kondisi seperti ini sangat 

mempengaruhi pendapatan yang diterima petani setiap tahun 

Pada skenario harga terendah dan tertinggi petani kopra mendapatkan 

value added yang lebih tinggi dibandingkan pedagang pengepul. Akan tetapi 

secara nominal petani kopra tidak merasakan keuntungan dari produksi kopra 

yang mereka lakukan. Rendahnya nilai tambah petani kopra disebabkan karena 

produktivitas yang rendah, sehingga kualitas kopra yang dihasilkan rendah juga. 

Hal tersebut sangat berdampak pada pendapatan yang diterima petani kopra yang 

umumnya sangat rendah.  

Sebagian besar industri kopra yang diusahakan oleh petani memiliki 

bargaining position yang rendah yang ikut mempengaruhi penerimaan harga 

kopra (Regowo, 2008). Informasi pasar yang baik akan menjadi sangat penting 
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karena dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi pelaku industri 

kopra. Akan tetapi pada rantai nilai komoditas kopra, pelaku usaha khususnya 

petani kopra kurang mendapatkan informasi pasar kopra yang sebenarnya. Hal ini 

menyebabkan petani kopra hanya sebagai pihak penerima harga yang ditentukan 

oleh mekanisme pasar.  
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4.3. Potensi Upgrading Petani Kopra 

Rendahnya nilai tambah dan daya tawar petani kopra berdampak pada 

rendahnya pendapatan yang diditerima petani. Berikut gambaran masalah-masalah 

yang dihadapi petani kopra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pohon Masalah Yang Dihadapi Oleh Petani Kopra  

(Sumber Data Primer, 2014) 

Budidaya 

tanaman 

kelapa  

- Rendahnya produktivitas kelapa, yang disebabkan 

belum menggunakan bibit unggul serta kurangnya 

pemeliharaan lahan dan tanaman 

- Umur tanaman kelapa yang sudah tua 

- Usaha pengendalian hama dan penyakit belum 

dilakukan oleh petani karena keterbatasan 

pengetahuan, alat, dan bahan. 

Pengolahan 

kopra   

- Kualitas rendah karena tanaman kelapa sudah tua 

- Penerapan teknologi pengolahan kopra masih bersifat 

tradisional 

- Kurangnya tenaga kerja dalam pengolahan kopra 

- Petani belum mengetahui keuntungan dan cara 

pengolahan kopra putih.  
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Harga    
- Harga kopra yang rendah dan berfluktuatif 

- Penentuan harga kopra berdasarkan mekanisme pasar. 

Pemasaran 

kopra    

- Jumlah pedagang pengepul yang sedikit daripada 

petani 

- Petani tidak mempunyai akses informasi tentang 

perubahan harga  

Lembaga 

pendukung    

- Kurangnya perhatian pemerintah terhadap 

pengembangan produksi kopra. 

- Belum adanya koperasi untuk petani kopra menjual 

hasilnya ke pasar yang lebih luas 
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Berdasarkan gambaran masalah yang dihadapi oleh petani kopra, maka 

upgrading yang dapat dilakukan agar adanya peningkatan pendapatan petani dan 

nilai tambah kopra sebagai berikut: 

 Penyaluran bibit kelapa bersertifikasi kepada petani untuk peremajaan 

tanaman kelapa yang sudah tua, memberikan teori dan praktek budidaya 

tanaman kelapa dan pemberantas hama penyakit serta keamanan pangan 

dalam produk kopra. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh 

PT.Cargill Indonesia Amurang.  

 Pengalihan pengolahan dari kopra asapan yang masih dikerjakan dengan 

cara tradisional ke pengolahan kopra putih yang sudah menggunakan 

teknologi yang lebih inovatif seperti tungku pengeringan kopra putih. 

Tentunya untuk pengadaan tungku pengeringan kopra putih perlu bantuan 

dari pemerintah. Pemerintah harus menyisihkan dana APBD untuk 

pengadaan tungku kopra putih. Dan melakukan pelatihan petani untuk 

memberikan pengetahuan petani dalam pengembangan kopra putih. 

 Penetapan harga kopra sebagai bahan baku industri dapat mengambil 

contoh penetapan harga kelapa sawit. Penentuan harga dilakukan atas 

kesepakatan petani, pedagang pengepul, perusahaan pengolahan/pabrikan, 

dan pemerintah melalui kelembagaan petani.  

 Petani harus membentuk suatu koperasi untuk memperluas pemasaran 

produksi kopra. Jika sudah terbentuk koperasi petani kopra jangkauan 

pasarnya akan lebih luas dan tidak tergantung pada satu pedagang 
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pengepul saja. Sehingga ada potensi petani dapat melakukan ekspor 

sendiri. Pembentukan koperasi juga bertujuan dalam pengembangan 

produk kopra putih. Pemerintah akan lebih mudah menyalurkan alat 

pengering kopra putih.  

Pengembangan komoditi kopra diarahkan pada peningkatan produktivitas 

melalui penggunaan bibit unggul, pengembangan produk yang bernilai ekonomi 

dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar, pemberdayaan 

koperasi/kelompok tani, serta bantuan pembinaan dan pelatihan dari lembaga atau 

instansi terkait. Sehingga akan terjadi peningkatan pendapatan petani dan  nilai 

tambah komoditi kopra.   

Pengembangan produk kopra putih bisa meningkatkan nilai tambah bagi 

petani. Proses pembuatan kopra putih hampir sama dengan proses pembuatan 

kopra asapan, yang membedakan hanya pada cara pengeringannya. Kopra putih 

mengeringkan daging buah melalui pemanasan udara. Cara pengeringan ini dapat 

mencegah kontak langsung antara gas-gas hasil pembakaran (asap) dengan daging 

buah kelapa. Pengolahan kopra putih menggunakan alat pengering kopra putih 

mobile.  

Kualitas kopra putih jauh lebih baik dari kualitas kopra asap karena kopra 

putih memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kopra asapan. Kelebihan 

itu diantaranya kopra putih memiliki kadar air yang cukup rendah hingga 5%-6%, 

kopra putih relatif bebas dari serangan cendawan dan warnanya jauh lebih putih 

dan bersih. Kopra putih juga bebas dari aroma yang ditimbulkan dari proses 
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pengasapan sehingga aroma asli kopranya jauh lebih dominan. Dengan kualitas 

seperti itu, kopra putih jauh lebih disukai oleh kalangan industri pengolahan kopra 

karena minyak kelapa yang dihasilkan sangat jernih dengan kualitas yang sangat 

tinggi. Dari segi harga, harga kopra putih lebih mahal dibandingkan kopra asapan.  

Masalah yang dihadapi oleh petani dalam pengolahan kopra putih adalah 

pengadaan tungku kopra putih. Untuk itu pemerintah harus ikut membantu dalam 

pengadaan tungku kopra putih tersebut, karena jika dibeli oleh petani harganya 

sangat mahal. Satu unit tungku kopra putih diberi harga Rp 50 juta.  

Untuk memudahkan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Sulawesi Utara dalam pengadaan dan penyaluran tungku kopra putih 

maka petani harus membentuk dan memberdayakan kelompok tani atau koperasi. 

Jika koperasi sudah terbentuk petani lebih mudah mengolah kopra putih tanpa 

harus mengeluarkan biaya tenaga kerja. Tugas petani hanya membawa hasil panen 

kelapa ke koperasi untuk diolah dan dipasarkan. Sehingga keuntungan yang 

diterima petani lebih banyak.  

Untuk perhitungan total biaya dan penerimaan petani, diasumsikan petani 

mengeluarkan biaya investasi tungku kopra putih. Total produksi kopra putih per 

tahun per hektar adalah 3300 kg.  

Biaya-biaya yang dikeluarkan petani berupa biaya pemeliharaan pasca 

panen, biaya tenaga kerja pemanenan meliputi pemanjatan, pengumpulan dan 

pengupasan kelapa per tahun Rp2,500,000, dan biaya transportasi per tahun 

sebesar Rp500,000. Perhitungan total penjualan kopra putih menggunakan kondisi 
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harga terendah Rp 6,700/kg dan harga tertinggi Rp12,000/kg. Berikut perkiraan 

total biaya dan penerimaan petani dalam pengolahan kopra putih. 

Tabel 4.15 Total Biaya dan Penerimaan Kopra Putih Dengan Harga Terendah Per 

Tahun 

(Sumber Data Primer, 2014) 

 Tabel 4.16 Total Biaya dan Penerimaan Kopra Putih Dengan Harga Tertinggi Per 

Tahun 

Penjualan        Rp39,600,000  

  

  

    

Pemeliharaan pasca panen 

(Rp250,000 x 4org x 3hr x 4kali) 

 

Rp2,000,000    

Biaya tenaga kerja  

(Rp125,000 x 5org x 4kali) 

  

Rp2,500,000    

Transportasi  

(Rp125,000 x 4 kali)  

  

Rp550,000    

Penyusutan investasi mesin pengering 

kopra 

  

Rp2,500,000    

  

  

    

Total biaya  

  

  Rp7,500,000  

  

  

    

Margin       Rp32,100,000  

(Sumber Data Primer, 2014) 

Penjualan       Rp22,110,000  

  

  

    

Pemeliharaan pasca panen 

(Rp250,000 x 4org x 3hr x 4kali) 

 

Rp2,000,000    

Biaya tenaga kerja  

(Rp125,000 x 5org x 4kali) 

  

Rp2,500,000    

Transportasi  

(Rp125,000 x 4kali) 

  

Rp500,000    

Penyusutan investasi mesin pengering 

kopra putih  

  

Rp2,500,000    

  

  

    

Total biaya  

  

  Rp7,500,000  

  

  

    

Margin       Rp14,610,000  
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Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperkirakan pendapatan yang 

akan diterima petani apabila memproduksi kopra putih dengan harga terendah 

sebesar Rp14,610,000 per tahun, sedangkan untuk harga tertinggi petani 

mendapatkan keungtungan sebesar Rp32,100,000 per tahun. Dibandingkan 

dengan pendapatan yang diterima petani pada kopra asapan, produksi kopra putih 

dirasa lebih banyak mendatangkan keuntungan. Jika memproduksi kopra putih, 

petani juga bisa memanfaatkan sabut kelapa untuk mengolahnya menjadi sebuah 

produk.  

Pembuatan kopra putih merupakan upaya mengubah kebiasaan membuat 

kopra secara tradisional untuk meningkatkan kualitas hasil produksi kopra untuk 

mendapatkan nilai tambah yang berdampak positif terhadap peningkatan 

penghasilan petani kopra. Dengan memproduksi kopra putih petani dapat 

meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Untuk meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar petani komoditas kopra 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan klaster 

industri. Strategi pengembangan komoditas kopra dengan pendekatan klaster 

industri antara lain mengembangan usaha pembibitan kelapa bersertifikat untuk 

kualitas bibit, peremajaan tanaman kelapa sehingga menghasilkan produktivitas 

yang tinggi, pemanfaatan usaha tani / kelompok tani untuk meningkatkan 

pendapatan petani.  

Pelaksanaan klaster ditingkat petani dapat dilakukan dengan cara setiap 

desa membentuk satu klaster dan setiap petani diklaster tersebut memiliki lahan 



 

 

50 

 

perkebunan kelapa 1 ha. Setiap desa dibentuk koperasi sebagai tempat para petani 

mengelolah dan memasarkan hasil produksi kopra mereka. Koprasi tersebut 

difasilitasi dengan mesin pengering kopra oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Provinsi Sulawesi Utara. Pembiayaan usaha tani tersebut dapat 

dibantu oleh program pemerintah atau program dari lembaga keuangan.  

Pengolahan kopra hanya membutuhkan daging buah kelapa. Dengan 

demikian petani juga dapat memanfaatkan industri pendukung yang ada di daerah 

tersebut. Petani dapat menjual sabut kelapa dan tempurung kelapa. Sabut kelapa 

dapat dijadikan sebagai kerajinan rumah tangga seperti sapu. Tempurung kelapa 

dapat dijadikan produk kerajinan dan barang-barang souvenir yang berkualitas 

dan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, tempurung dapat pula digunakan sebagai 

bahan pengisi industri kayu lapis, asbes dan obat nyamuk. tempurung kelapa juga 

bisa diolah menjadi arang tempurung yang dapat digunakan sebagai bahan bakar 

atau dijadikan arang aktif yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

Dengan pemanfaatan klaster petani dan pengusaha akan berada di posisi 

yang sama. Petani dapat meningkatkan nilai tambah dan petani dapat 

meningkatkan daya tawar mereka, karena dengan adanya usaha tani petani kopra 

dapat mengetahui informasi mengenai keadaan pasar dan harga kopra. Selain itu 

kualitas kopra yang dihasilkan menjadi lebih baik dan berdaya saing. Pemanfaatan 

klaster dapat berdampak positif bagi pendapatan dan kesejahteraan petani kopra.  

 

 


