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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya 

alam yang melimpah, salah satunya adalah tanaman kelapa. Hal ini menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia seperti yang 

ditunjukkan Lampiran A.1. Pada Tahun 2012, produksi kelapa di Indonesia mencapai 

18 juta ton sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa 

terbesar di dunia. 

Sebagai salah satu wilayah di Indonesia, Jawa Timur juga memiliki sejarah 

produksi kelapa yang cukup baik. Lampiran A.2 menunjukkan bahwa perkembangan 

produksi kelapa di Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang 

positif. Hal ini membuktikan Jawa Timur termasuk dalam wilayah dengan sumber 

daya kelapa yang cukup melimpah. 

Melihat kondisi ini, penulis melihat adanya peluang usaha yang baik untuk 

melakukan bisnis berbasis kelapa. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2012, penulis 

mendirikan perusahaan Bhinneka Cipta Pratama yang bergerak dalam bidang 

distribusi dan manufaktur arang tempurung kelapa asalan. Keputusan ini juga didasari 

oleh perkembangan ekspor arang tempurung kelapa Indonesia yang kian meningkat 

dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada Lampiran A.3. 
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Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang komoditas dan berorientasi pada 

pasar ekspor, tidak banyak inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Bhinneka Cipta 

Pratama. Perusahaan lebih mementingkan konsistensi kualitas produksi dikarenakan 

hal tersebut merupakan salah satu tuntutan dari pasar ekspor. Hal ini senada dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Iranita (2010:39-52) yang meneliti bahwa kualitas 

produk berpengaruh pada penjualan ekspor. Margin laba yang diperoleh perusahaan 

pun hanya berkisar 3%-5% dari total penjualan, sehingga untuk menutupi margin laba 

yang sangat kecil tersebut, perusahaan menetapkan minimal pembelian adalah 1 

kontainer 40 feet. Gambar 1.1 menunjukkan kuantitas penjualan perusahaan Bhinneka 

Cipta Pratama periode Januari 2012 – Maret 2013. 

 
Gambar 1.1: Grafik Penjualan Bhinneka Cipta Pratama (dalam Rupiah) 

Sumber: Perusahaan Bhinneka Cipta Pratama periode Januari 2012 – Maret 2013, data internal 
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Melihat potensi pasar yang cukup baik, pada pertengahan Tahun 2012, 

perusahaan memutuskan untuk memproduksi arang tempurung kelapa secara mandiri. 

Dalam memproduksi arang tempurung kelapa, hal yang perlu diperhatikan adalah 

suhu pengarangan. Berkaitan dengan suhu pengarangan, iklim di Indonesia terbagi 

menjadi dua, yaitu iklim kemarau dan iklim hujan. Indonesia memasuki iklim hujan 

pada bulan Oktober 2012 yang menyebabkan kualitas daripada arang tempurung 

kelapa yang diproduksi Bhinneka Cipta Pratama mengalami penurunan. Lampiran 

A.4a menunjukkan kualitas arang tempurung kelapa pada musim kemarau sedangkan 

Lampiran A.4b menunjukkan kualitas arang tempurung kelapa pada musim hujan. 

Melalui Lampiran A.4 dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan kadar air dari 3.43% 

menjadi 7.82%. Peningkatan kadar air serta penurunan suhu tersebut juga 

mengakibatkan penurunan kadar kalori dari arang. Kondisi seperti ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Tirono dan Sabit (2011) dimana semakin rendah suhu 

pengarangan maka semakin rendah nilai kalori dari arang tersebut. Semakin rendah 

nilai kalori dari arang, maka dapat dikatakan kualitas arang tersebut semakin buruk. 

Kualitas produk yang menurun menyebabkan perusahaan tidak dapat menjual 

ke pasar ekspor dan mengalihkan kepada konsumen lokal di Pulau Jawa. Hal ini 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 dimana penjualan perusahaan mengalami penurunan 

karena perusahaan menjual produknya kepada konsumen lokal dengan harga yang 

jauh lebih murah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan persediaan 

produk di gudang perusahaan. 
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Apabila fenomena seperti ini terus dibiarkan, maka target perusahaan untuk 

menjual ke pasar ekspor dengan jumlah yang besar akan sulit tercapai. Kondisi 

tersebut mendesak penulis untuk melakukan pembenahan pada sistem pembakaran 

arang tempurung kelapa serta penyimpanan yang baik guna menjaga rendahnya kadar 

air dalam arang tempurung kelapa. Penulis berencana untuk memproduksi dengan 

sistem pembakaran Double-Barrel Method. Metode ini menggabungkan dua drum 

yang dikombinasikan dengan satu cerobong asap sehingga pembakaran dapat 

dikontrol dan kadar air arang dapat ditekan serendah mungkin. Metode ini diharapkan 

mampu memperbaiki kualitas arang sehingga konsisten sepanjang tahun. Rencana 

produksi akan dijalankan di tanah yang berlokasi di Jalan Bhayangkari, Porong, 

Sidoarjo. Lokasi yang tidak jauh dari Surabaya tersebut akan mempermudah penulis 

dalam melakukan kontrol produksi. Selain itu, ketersediaan kelapa yang melimpah 

seperti yang telah dijelaskan pada Lampiran A.2 akan mempermudah perusahaan 

dalam memperoleh pasokan bahan baku. 

Dalam pengembangan suatu bisnis, hal yang sangat penting untuk dilakukan 

adalah perencanaan serta perhitungan yang matang guna mengetahui peluang dan 

risiko yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan studi 

kelayakan bisnis untuk mengetahui rencana pengembangan bisnis tersebut layak 

untuk dijalankan atau tidak (Ibrahim, 2009:1). Studi kelayakan bisnis ini diharapkan 

dapat membantu penulis untuk menilai peluang keberhasilan dan kelayakan 

pengembangan bisnis ini berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, 
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aspek teknis dan teknologi, aspek lingkungan hidup, aspek manajemen sumber daya 

manusia, serta aspek keuangan (Suliyanto, 2010:9). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Penulis memberikan rumusan masalah untuk penelitian ini berdasarkan latar 

belakang yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu apakah rencana untuk melakukan 

pembenahan pada proses pembakaran arang tempurung kelapa di Porong, Sidoarjo 

layak untuk dilaksanakan, dengan tinjauan dari aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek lingkungan hidup, aspek manajemen 

sumber daya manusia, serta aspek keuangan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah proyek 

pengembangan perusahaan Bhinneka Cipta Pratama untuk memproduksi arang 

tempurung kelapa di Porong, Sidoarjo dengan ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran, hukum, teknis dan teknologi, lingkungan hidup, manajemen sumber daya 

manusia, serta keuangan layak atau tidak untuk dijalankan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut: 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat bagi penulis 

Bagi penulis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu di Universitas Ciputra. Selain 

itu, penelitian ini akan memberikan peluang bagi penulis untuk menerapkan ilmu dan 

teori yang didapatkan peneliti dari hasil pembelajaran penulis di Universitas Ciputra. 

b. Manfaat bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk menjadi masukan dan wawasan 

tambahan bagi para pembaca. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis 

diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi yang bermanfaat bagi 

mereka yang akan melakukan penelitian akan hal yang serupa di masa yang akan 

datang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan Bhinneka Cipta Pratama 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

menentukan keputusan dan kebijakan guna meningkatkan laba dan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian perusahaan Bhinneka Cipta 

Pratama dapat terus berkembang dalam bisnis yang dijalankan. 

b. Bagi Calon Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon 

investor untuk melakukan investasi berdasarkan peluang keuntungan dan resiko baik 

dari segi keuangan maupun non keuangan. 
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1.5. Lingkup Permasalahan 

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1.5.1.  Produk yang diproduksi hanya arang tempurung kelapa asalan. 

1.5.2.  Wilayah pemasaran adalah pasar ekspor ke China. 

1.5.3.  Proyeksi pengembangan penelitian hanya dibatasi dalam kurun waktu tiga ta- 

hun yang diasumsikan dalam kondisi ceteris paribus. 

1.5.4.  Metode kelayakan investasi hanya dibatasi dengan menggunakan metode 

Payback Period(PP), Net Present Value (NPV) dan analisis skenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




