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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa yang utama di 

duniia. Luas areal tanaman kelapa pada tahun 2000 mencapai 3,75 juta ha, dengan 

total produksi diperkirakan sebanyak 14 milyar butir kelapa, yang sebagian besar 

(95%) merupakan perkebunan masyarakat. Kelapa mempunyai nilai dan peran 

yang penting baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun sosial budaya. 

Pemanfaatan kelapa umumnya hanya berupa daging buahnya saja untuk 

dijadikan kopra, minyak dan santan untuk keperluan rumah tangga, sedangkan 

hasil sampingan lainnya seperti tempurung kelapa belum begitu banyak 

dimanfaatkan. Bobot tempurung mencapai 12% dari bobot buah kelapa. Dengan 

demikian, apabila secara rata-rata produksi buah kelapa per tahun adalah sebesar 

5,6 juta ton, maka berarti terdapat sekitar 671 ribu ton tempurung kelapa yang 

dihasilkan. Potensi produksi tempurung yang sedemikian besar belum 

termanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan 

nilai tambah dari kelapa. 

Produk yang dibuat dari tempurung kelapa adalah produk arang tempurung 

yang pada proses selanjutnya akan dapat diolah menjadi briket. Tempurung 

kelapa merupakan salah satu bahan yang baik dijadikan arang, karena memiliki 

sifat keras oleh kandungan silikat (SiO2) yang tinggi, kadar karbon terikat tinggi, 

dan kadar abu mineral rendah. Arang tempurung kelapa adalah produk utama dari 

proses porolisis tempurung kelapa dan hasil sampingnya yaitu komponen volatil, 
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air dan abu (Palungkun, 1992; Woodroof, 1970). Komponen penyusun arang  

terdiri dari karbon terikat, abu, air, nitrogen dan sulfur. Sebagian besar  pori-pori 

arang  masih tertutup dengan hidrokarbon, tar, dan senyawa organik lain  (Marsh 

dan Reinoso, 2005; Bansal dan Goyal, 2005).  Arang hasil proses pirolisis tersebut 

sangat potensial diolah menjadi karbon aktif.  Produk karbon aktif yang dihasilkan 

dari arang tempurung kelapa memiliki mikropori yang banyak, luas permukaan 

besar dan daya adsorpsi yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan nilai 

komersialnya tinggi, sehingga memiliki peranan penting dalam berbagai bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karbon aktif tersebut dapat 

dimanfaatkan antara lain untuk pemurnian cairan dan gas, pemisahan campuran, 

dan sebagai pengemban katalis logam karena mempunyai luas permukaan yang 

besar dengan  aktivitas katalitik intrinsiknya yang  rendah (Kenneth, 2002; Fraga 

dkk., 2002; Manocha, 2003). 

 Dari aspek teknologi, pengolahan arang tempurung kelapa relatif masih 

sederhana dan dapat dilaksanakan oleh usaha-usaha kecil. Keterbatasan modal, 

akses terhadap informasi pasar dan pasar yang terbatas, serta kualitas serat yang 

belum memenuhi persyaratan merupakan kendala dan masalah dalam 

pengembangan usaha industri pengolahan tempurung kelapa. Jika produsen bisa 

memasarkan langsung maka hasilnya akan maksimal. 

 Menurut Jacob (1949), arang aktif adalah suatu bentuk arang yang sudah 

diaktifkan dengan menggunakan CO2. Uap air atau  bahan-bahan kimia, sehingga 

pori-porinya terbuka dan dengan demikian daya adsorpsinya menjadi lebih tinggi 

terhadap zat warna dan bau. Arang aktif mengandung 5-15%, 2-3% abu dan 

sisanya terdiri dari karbon (Jacob, 1949).  Mutu arang tempurung kelapa yang 
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baik adalah berwarna hitam dan apabila dipatahkan pada pinggiran bekas 

patahannya akan mengkilap. Disamping itu, arang tempurung kelapa yang baiik 

apabila dijatuhkan di atas tanah atau benda yang keras akan berbunyi nyaring 

seperti layaknya logam (Sinambela, dkk, 1983). 

 Komoditas kelapa memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

bahan baku santan dan minyak, akan tetapi pengolahan hasil dari limbahnya 

masih belum banyak dimanfaatkan. Pemanfaatan tempurung kelapa ini menjadi 

salah satu alternatifnya. Umumnya orang justru membuang tempurung dari kelapa 

ini setelah mengambil hasil dari daging kelapa dan juga airnya. Pemanfaatan 

tempurung kelapa dijadikan arang ini bisa menjadi alternative pengganti arang 

yang terbuat dari kayu, arang yang berbahan baku kayu ini susah didapat karna 

bahan bakunya yang susah didapat. Selain itu bahan kayu ini bisa menjadi sembab 

terjadinya penggundulan hutan yang berbahaya bagi ekosistem sehingga 

alternative dari arang tempurung kelapa ini bisa menggantikan arang dari kayu. 

 Usaha kecil yang dijadikan obyek kajian adalah usaha arang tempurung 

kelapa CV. Mukti Jaya di desa Pule kecamatan Kandat kabupaten Kediri, yang 

merupakan usaha perorangan. Unit usaha pembuatan arang tempurung kelapa ini 

mempunyai enam unit pengarangan dalam bentuk sumur atau tanur dengan 

kapasitas produksi tiap-tiap tanur satu ton arang tempurung kelapa per hari. Salah 

satu produk yang dapat dibuat dari tempurung kelapa adalah arang tempurung 

kelapa yang pada proses selanjutnya dapat diolah menjadi arang aktif.  Arang 

tempurung adalah arang yang dibuat dengan cara karbonisasi dari 

tempurung/batok kelapa (Sinambela, dkk). 
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 Berdasarkan uraian diatas diatas maka analisis profitabilitas ini dilakukan 

guna mengetahui besarnya penerimaan yang didapatkan oleh pengusaha arang 

tempurung kelapa didesa Pula. Besarnya penerimaan dihitung dari besarnya 

tingkat penjualan arang batok dikurangi dengan besarnya biaya produksi. Analisa 

ini juga sebagai bahan kajian bagi pengusaha arang tempurung kelapa guna untuk 

bagaimana cara meningkatkan penjualan dan juga keuntungan dari usaha arang 

tempurung kelapa, karna selama ini usaha tersebut masih belum bisa 

memaksimalkan keuntungan dari usaha arang tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diambil judul, 

“Analisis Profitabilitas Usaha Arang Tempurung Kelapa CV. Mukti Jaya Di Desa 

Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pemanfaatkan tempurung kelapa menjadi arang  

2. Berapa besarnya profitabilitas yang didapat dari usaha pengolahan 

tempurung kelapa menjadi arang 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pemanfaatkan tempurung kelapa menjadi arang 

2. Untuk mengetahui besarnya profitabilitas yang didapat dari 

pengolahan tempurung kelapa menjadi arang 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha 

dibidang pembuatan arang tempurung kelapa. 

2. Sebagai bahan informasi dan refrensi bagi penelitian lainya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

1.5 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan ditempat usaha pembuatan arang tempurung 

kelapa yang berlokasi di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Usaha 

ini merupakan industri perorangan yang dimiliki oleh Bapak Hj. Pingi yang telah 

dirintis sejak tahun 90an.  

 

1.6 Batasan Istilah 

2. Industri kecil adalah usaha industri yang memperkerjakan tenaga kerja 10 

- 20 orang. 

3. Industri kecil yang dijadikan penelitian adalah industri arang tempurung 

kelapa. 

4. Arang tempurung adalah arang yang dibuat dengan cara karbonisasi dari 

tempurung/batok kelapa. 

5. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

atau keuntungan. 

6. Laba/rugi adalah selisih antara nilai yang dihasilkan dengan nilai yang 

dikeluarkan. 
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1.7 Pengukuran Variabel 

1. Biaya adalah untuk mengetahui apa saja dan berapa besar biaya yang 

dikeluarkan untuk suatu proses produksi(Rp/Proses Produksi). 

2. Penerimaan adalah produksi total yang di peroleh dalam satu kali produksi         

dikalikan harga produk pada saat produksi terjual 

3. Keuntungan adalah dengan cara mengurangi harga jual dengan harga beli 

dan biaya yang di keluarkan dengan di hitung Rupiah/Proses Produksi. 

4. Break Even Point untuk mengetahui jumlah produksi minimal   agar  tidak 

mengalami kerugian. 

5. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupaun jumlah berubah,   

atau tidak berpengaruh oleh besar kecilnya produksi, karena biaya tetap 

selalu sama tidak tergantung pada besar kecilnya usaha. 

6. Biaya variabel adalah biaya yang diperlukan dalam proses produksi, yang 

mempunyai hubungan langsung dengan besarnya produksi, seperti biaya 

bahan baku (Rp/Kg) dan biaya kerja (Rp) dan biaya bahan bakar (Rp/ 

Liter). 

7. Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel diukur 

dalam satuan (Rp) Proses produksi. 

8. Harga produksi adalah harga yang ditetapkan  oleh  masing -masing 

produsen pada setiap kilogram (Rp/Kg). 

9. Jumlah produksi adalah jumlah yang di hasilkan dan di ukur dalam satuan 

kilogram (Kg). 

10. Hasil produksi menggunakan ukuran per kilogram untuk produk arang. 
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11. Bahan baku yang digunakan untuk produksi dengan kilogram dan dalam 

satu kilogramnya di nilai dengan rupiah (Rp). 

12. Harga jual adalah harga yang diterima oleh produsen sebagai pengganti 

barang yang dipasarkan atau harga adalah pertemuan antara permintaan 

dan penawaran sebagai interaksi antara penawaran dan permintaan 

sehubungan dengan kepentingan konsumen dinyatakan dalam harga rata – 

rata dalam satu tahun. 

13. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut. 

14. Profitabiliat sebagai tolak ukur penelitian 

15. Menghitung profitabilitas dengan menggunakan GPM dan NPM 


