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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kelapa (Cocos nucifera) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut 

“pohon kehidupan” (tree of life) atau “pohon yang amat menyenangkan” (a 

heaven tree) (Asnawi dan Darwis 1985). Tanaman kelapa dapat menghasilkan 

bahan makanan, minuman, bahan industri, bahan bangunan, dan peralatan rumah 

tangga. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), luas tanaman kelapa 

Indonesia kurang lebih 3,4 juta Ha terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan 

negara (95% merupakan perkebunan rakyat). Produksi buah kelapa nasional rata-

rata 15,5 milyar butir per tahun, total bahan ikutan yang diperoleh 3,75 Ton air 

kelapa, 0,75 juta Ton arang tempurung, 1,8 juta Ton serat sabut, dan 3,3 juta Ton 

debu sabut, tentunya dapat menjadi bahan baku yang sangat berpotensi untuk 

dikembangkan. 

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil kelapa yang 

memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Menurut data Badan Pusat 

Statistik Indonesia luas perkebunan kelapa Provinsi Jambi pada Tahun 2018 

menempati urutan ke sembilan dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia yaitu 

119.000 ha atau sama dengan 3,42% dari total luas areal kelapa Indonesia dengan 

produksi sebanyak 108.500 Ton data lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Luas perkebunan kelapa di Provinsi Jambi pada Tahun 2014-2018 97% 

terkosentrasi di dua Kabupaten yaitu Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung 
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Timur  (Lampiran 2). Pada tahun 2018 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 

produksi kelapa terbesar di Provinsi Jambi yaitu 53.343 Ton atau sama dengan 

49% dari total produksi kelapa Provinsi Jambi  (Lampiran 2). 

Industri yang dipandang berpotensi untuk dikembangkan dan sesuai 

untuk skala kecil sampai menengah salah satunya adalah pengolahan sabut untuk 

dijadikan serat dan serbuk sabut hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rumokoi (1990) menyebutkan bahwa sabut merupakan komponen yang 

memiliki berat sebesar 38-44% dari buah kelapa, dibanding dengan komponen 

lainnya seperti tempurung 21-28% dan air kelapa 29-35%. Sitohang (2014) juga 

menyebutkan bahwa sabut kelapa merupakan bagian terbanyak dari komponen 

utuh buah kelapa yaitu sekitar 35 % dari bagian buah kelapa. Berdasarkan 

Lampiran 2, pada Tahun 2018 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memproduksi 

kelapa sebanyak 53.343 Ton dan menghasilkan setidaknya 18.670 - 23.470 Ton 

sabut kelapa.  Angka tersebut menunjukan bahwa sabut kelapa sangat potensial 

untuk diolah dan dimanfaatkan. 

Daya saing produk kelapa pada saat ini terletak pada industri hilirnya, 

tidak lagi pada produk primer, di mana nilai tambah dalam negeri yang dapat 

tercipta pada produk hilir dapat berlipat ganda daripada produk primernya. Usaha 

produk hilir saat ini terus berkembang dan memiliki kelayakan yang tinggi baik 

untuk usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Pada gilirannya industri 

hilir menjadi lokomotif industri hulu (Anonim, 2012). 

Salah satu alternatif produk yang dapat dikembangkan dari komoditi 

turunan kelapa adalah serat sabut (cocofiber) dan serbuk sabut (cocopeat). Serbuk 

sabut kelapa merupakan bagian yang menghubungkan untaian-untaian serat yang 
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satu dan lainnya. Selama ini pemanfaatan sabut kelapa di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat belum optimal bahkan dapat dianggap sebagai limbah bagi 

masyarakat sekitar, karena sabut kelapa kebanyakan hanya digunakan sebagai 

bahan timbunan dan bahkan tidak termanfaatkan. Secara tradisional sabut kelapa 

dimanfaatkan untuk bahan pembuat sapu, keset, tali dan alat-alat rumah tangga 

lainnya. Padahal potensi pemanfaatan sabut kelapa ini bisa lebih jauh lagi dimana 

pada negara-negara maju sabut kelapa dijadikan coir fiber sheel, yang digunakan 

untuk industri-industri seperti lapisan kursi mobil, spring bed, studio, bahan 

peredam pada pesawat dan lain-lain. 

Ada beberapa produk yang dapat dikembangkan pada agroindustri sabut 

kelapa antara lain: (1) Serat sabut kelapa (cocofiber) dapat dimanfaatkan menjadi 

karpet, genteng, jok mobil, dashboard kendaraan, kasur, bantal dan hardboard, 

keramik, triplek, tali tambang, fiber board (semacam dinding yang dibutuhkan 

oleh ruang yang menuntut akustik suara yang cukup bagus), pelapis panas 

bangunan pabrik dan banyak lagi lainnya. (2) Serbuk sabut kelapa (cocopeat) 

dapat dimanfaatkan untuk timbunan lapangan golf, media tanam, produk pot-pot 

bunga, bahan peredam suara pada dinding bangunan, pupuk, lapisan triplek, bahan 

industri obat nyamuk dan lain-lain. 

Industri pegolahan serat sabut kelapa memberikan dampak positif karena 

dapat mengurangi limbah sabut kelapa sebagai hasil samping dari kegiatan usaha 

perdagangan buah kelapa dan usaha pengolahan kopra. Keberadaan industri 

pengolahan ini menjadikan hasil samping sabut kelapa memberikan nilai tambah, 

sehingga meningkatkan pendapatan petani. Pemanfaatan sabut kelapa sebagai 

bahan baku industri sehingga mejadi komoditi perdagangan menyebabkan 
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terbukanya kesempatan kerja baru, yaitu dalam bentuk adanya pedagang 

pengumpul sabut kelapa serta usaha jasa transportasi (Palungkun, 1999)  

Satu-satunya agroindustri pengolahan sabut kelapa yang terdapat di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Agroindustri Sumber Derajat (Lampiran 

3). Agroindustri Sumber Derajat beralamat di RT.10 Dusun Simpang Raya Desa 

Karya Maju Parit 12 Kuala Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat, agroindustri ini telah bediri sejak 05 Oktober 2017 . Status  kepemilikan 

Agroindustri Sumber Derajat yaitu milik pribadi atas nama Lukas Cholikul 

Rahman R sebagai pemilik, dan agroindustri ini memiliki tenaga kerja tetap 

sebanyak 16 orang. Agroindustri Sumber Derajat mengolah sabut kelapa menjadi 

cocofiber dan cocopeat. Pada tahun 2018 produksi cocofiber yang dihasilkan 

sebanyak 450 Ton dan 90 Ton untuk produksi cocopeat yang dihasilkan 

agroindustri ini. 

Bahan baku sabut kelapa diperoleh dari daerah sekitar, biasanya 

agroindustri ini menjemput bahan baku ke tempat-tempat pengolahan kopra 

namun sering juga para petani kelapa mengantar sabut kelapa ke pabrik. Sabut 

kelapa di beli dengan harga 250 per Kg. Agroindustri ini memiliki mesin dengan 

kapasitas produksi sebanyak 2 Ton per harinya, namun untuk produksi maksimal 

jarang terpenuhi karena keterbatasan dalam mengumpulkan bahan baku sebab 

skala industri yang masih kecil. Untuk kegiatan produksi biasanya dilaksanakan 

sebanyak 3-4 kali dalam seminggu karena agroindustri ini harus mengumpulkan 

sabut dalam jumlah yang cukup banyak setidaknya 4 Ton untuk satu kali proses 

produksi.  
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Produk hasil olahan sabut kelapa yang berupa cocofiber nantinya akan 

dikirim ke Lampung untuk di ekspor ke Negara China dengan harga Rp 3.700 per 

Kg dan dijual dalam bentuk ball yang mana per ballnya mempunyai berat 95-100 

Kg. Sedangkan cocopeat merupakan serbuk yang terpisah saat proses pengayakan 

yang kemudian dikumpulkan dan dijual ke PT. Wirakarya Sakti dengan harga Rp 

1.000 per Kg. 

Istilah  nilai  tambah  (added value)  itu  sendiri sebenarnya  

menggantikan istilah   nilai   yang   ditambahkan   pada   suatu   produk   karena   

masuknya   unsur pengolahan  menjadi  lebih  baik. Dengan adanya industri yang 

mengubah bentuk primer menjadi  produk  baru  yang  lebih  tinggi  nilai  

ekonomisnya  setelah  melalui  proses pengolahan,  maka  akan  dapat  

memberikan  nilai  tambah  karena  dikeluarkannya biaya-biaya  sehingga  

terbentuk  harga  baru  yang  lebih  tinggi  dan  keuntungannya lebih besar bila 

dibandingkan tanpa melalui proses pengolahan. Hal tersebut yang mendorong  

penulis  untuk  melakukan  peneliti  sehingga  dapat  mengetahui  lebih lanjut 

mengenai  nilai  tambah  dari  sabut kelapa  sebagai  bahan  baku pembuatan 

cocofiber dan cocopeat 

Berdasarkan uraian latar belakang dengan beberapa data yang telah 

dikemukakan maka dapat memperkuat alasan peneliti untuk mengangkat dan 

melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS NILAI TAMBAH SABUT 

KELAPA MENJADI COCOFIBER & COCOPEAT PADA AGROINDUSTRI 

SABUT KELAPA DI KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG BARAT” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pengolahan agroindustri pada hakekatnya adalah aktivitas yang 

dijalankan oleh perusahaan petani. Besar kecilnya nilai produksi tergantung dari 

jumlah penggunaan sumber daya dengan efisiensi untuk memperoleh keuntungan. 

Dengan kata lain akivitas petani adalah mengeluarkan uang dengan harapan 

mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oleh karena itu, analisis ekonomi sangat 

penting untuk menilai usahatani. 

Pengolahan sabut kelapa menjadi cocofiber dan cocopeat adalah untuk 

meningkatkan nilai guna dari sabut kelapa dan menambah nilai ekonomisnya. 

Dengan adanya kegiatan usaha pengolahan sabut kelapa menjadi cocofiber dan 

cocopeat yang mengubah bentuk dari produk primer menjadi produk baru yang 

lebih tinggi nilai ekonomisnya setelah melalui proses produksi, maka akan dapat 

memberikan nilai tambah karena mengeluarkan biaya-biaya sehingga terbentuk 

harga baru yang lebih tinggi dan keuntungannya lebih besar bila dibandingkan 

tanpa melalui proses produksi. Untuk mengetahui besar nilai tambah yang di 

berikan cocofiber dan cocopeat pada sabut kelapa sebagai bahan baku maka 

diperlukan analisa nilai tambah sehingga bisa diketahui apakah usaha yang 

dijalankan tersebut efisiensi dan memeberikan keuntungan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum agroindustri sabut kelapa di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat ? 

2. Berapa nilai tambah sabut kelapa setelah di olah menjadi cocofiber dan 

cocopeat  ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Gambaran Umum Agroindustri sabut kelapa di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

2. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan 

sabut kelapa menjadi cocofiber dan cocopeat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk penulis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat 

sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi. 

2. Untuk Agroindustri penelitian ini diharapkan dapat   memberikan 

sumbangan informasi mengenai nilai tambah yang diperoleh dari usaha 

yang dijalankan. 

3. Untuk pemerintah, dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam 

menentukan kebijakan terhadap dalam pengembangan usaha pengolahan 

sabut kelapa. 


