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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang berkontribusi besar bagi 

perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi negara Indonesia 

yang mendukung bagi pengambangan industri kelapa sawit. Kondisi tersebut 

diantaranya yaitu ketersediaan lahan yang luas dan iklim tropis dengan curah 

hujan yang cukup serta sinar matahari yang melimpah yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Data yang dirilis oleh Kementerian 

Perindustrian menunjukkan bahwa industri kelapa sawit Indonesia 

berkontribusi terhadap ekspor dari tahun 2007 hingga tahun 2011 rata-rata 

senilai 15,96 milyar dolar atau setara dengan 13,55 % dari total ekspor non-

migas. Besarnya kontribusi ini menjadikan produk industri kelapa sawit 

sebagai komoditas penyumbang ekspor terbesar bagi negara Indonesia 

(Derektorial Jendral Perindustrian, 2017). 

Beberapa komoditas perkebunan dengan produksi terbesar di Indonesia 

diantaranya adalah kelapa sawit. Dalam sektor pertanian komoditi 

perkebunan yang sangat penting ialah kelapa sawit, dimana komoditas ini 

bisa menjadi sumber pendapatan, devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi 

serta membuka lapangan kerja. Diantara komoditas perkebunan yang 

memiliki produksi terbesar diantaranya kelapa sawit, kopi, kelapa, karet, tebu, 

kelapa sawit. Data mengenai enam komoditas tersebut dapat dilihat dari Tabel 

1.1.
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Tabel 1.1. Produksi Komoditas Perkebunan Terbesar di Indonesia Tahun 

2013-2016 (ton) 
 

Komo 

ditas 

Tahun Rata-rata 

Pertumbuhan 2013 2014 2015 2016 

Sawit 27.782.004 29.278.189 31.070.015 33.229.381 4.578% 

Kopi 675.881 643.857 639.412 639.305 -1.381% 

Kelapa 3.051.858 3.005.916 2.920.665 2.890.735 -1.347% 

Tebu 2.551.026 2.579.173 2.497.997 2.222.971 -3.383% 

Karet 3.237.433 3.153.186 3.145.398 3.157.780 -0.621% 
 

Sumber: Direktorial Jendral Perkebunan diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 membuktikan bahwa komoditas kelapa sawit 

memiliki peningkatan yang positif terhadap produksi setiap tahunnya. Pada 

tahun 2013 produksi mencapai 27.782.004 Ton tahun 2014 produksi hingga 

29.278.189 Ton tahun 2015 produksi mencapai 31.070.015 Ton tahun 2016 

produksi menyentuh angka 33.229.381 Ton. Dengan rata-rata pertumbuhan 

4,578 persen, menunjukkan bahwa komoditas ini merupakan komoditas 

strategis atau serta potensial untuk dikembangkan. Keunggulan komparatif 

yang dimiliki oleh Indonesia seperti kondisi iklim yang sangat mendukung 

dengan curah hujan tinggi serta panas yang cukup dapat mengoptimalkan 

produksi. 

Proses produksi kelapa sawit pada umumnya dimulai dengan menanam 

bibit di tempat pembenihan. Setelah 12 bulan berada di tempat pembenihan, 

bibit tersebut sudah siap untuk ditanam dilahan yang telah disediakan. Pada 

umumnya setelah ditanam selama empat atau lima bulan, pohon kelapa sawit 

sudah menghasilkan buah. Apabila sudah ada brondolan (buah yang telah 

gugur), berarti hal tersebut menunjukkan bahwa buah pada tandan sudah 

masak dan siap untuk dipanen. Setelah dipanen, buah kemudian dipikul ke 

pinggir jalan untuk diangkut oleh truk yang kemudian dibawa ke pabrik untuk 
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diolah menjadi CPO (Crude Palm Oil). 

Dari berbagai tugas yang dilakukan oleh para buruh di perkebunan 

kelapa sawit, pekerjaan untuk memanen buah termasuk pekerjaan yang 

penting dan rumit. Jumlah dan kualitas buah yang dipanen bergantung pada 

kecermatan dan ketelatenan para pemanen dalam memilih dan memotong 

Tandan Buah Segar (selanjutnya disebut TBS). Oleh karena itu, tugas 

pemanenan hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar dapat melakukan 

hal tersebut dengan baik. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pemanen adalah harus kuat secara fisik dan pengalaman. Hal yang menarik 

perhatian adalah semua buruh panen merupakan laki-laki. Tidak ada seorang 

buruh wanita yang ditugaskan sebagai buruh pemanen. Hal ini berhubungan 

erat dengan kenyataan bahwa pekerjaan pemanenan membutuhkan tenaga 

fisik yang kuat, yang sesuai untuk dilakukan oleh laki-laki. Akan tetapi di PT. 

Borneo Indah Marjaya tempat penelitian telah diterapkan sistem panen yang 

tidak hanya memanfaatkan buruh laki-laki saja, disana terdapat sistem panen 

family yang menjadikan dua orang terdiri dari suami dan istri yang tergabung 

dalam satu grup panen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pemanenan menggunakan metode panen family 

di Perusahaan PT. Borneo Indah Marjaya? 

2. Bagaimana struktur biaya pemanenan menggunakan metode panen 

family di Perusahaan PT. Borneo Indah Marjaya? 



 
 

4 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui proses pemanenan menggunakan metode panen family 

di Perusahaan PT. Borneo Indah Marjaya. 

2. Menganalisis struktur biaya pemanenan menggunakan metode 

panen family di Perusahaan PT. Borneo Indah Marjaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu 

bahan rujukan terkait dengan metode panen yang efisien.  

2. Bagi pembaca, menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang 

keilmuan agribisnis, khususnya dalam proses panen yang efisien 

untuk mendorong produktivitas kelapa sawit di Indonesia. 

  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada penerapan dan 

struktur biaya panen kelapa sawit menggunakan metode panen family di PT 

Borneo Indah Marjaya di Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, 

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. 

 

1.6 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai berikut: 
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1. Panen kelapa sawit merupakan pekerjaan memotong TBS yang 

telah masak dan mengutip/mengumpulkan brondolan.  

2. Panen family merupakan pekerjaan memotong TBS yang telah 

masak dan mengutip/mengumpulkan brondolan. Kegiatan 

pemanenan kelapa sawit menggunakan metode panen family 

dilakukan oleh dua orang yaitu, pria dan wanita. Tugas pria untuk 

memotong TBS dan tugas wanita mengutip/mengumpulkan 

brondolan. 

3. Biaya panen adalah Biaya yang diklasifikasikan dalam biaya tetap 

(fixed cost), biaya variabel  (variable cost) dan total biaya (total 

cost). Biaya tetap (fixed cost) adalah seluruh biaya yang besar 

kecilnya tidak terpengaruh terhadap jumlah produksi. Biaya 

variabel  (variable cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan produksi yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Total biaya adalah 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan proses panen. 

4. Brondolan merupakan buah kelapa sawit yang telah terlepas dari 

tandannya. 

5. TBS merupakan istilah untuk buah kelapa sawit yang masih utuh 

pada tandannya. 

6. Tempat Pemungutan Hasil merupakan istilah untuk pengumpulan 

hasil panen yang terletak dipinggir blok panen dan berada tepat di 

tepi jalan. 
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7. Berat Janjang Rata-Rata (selanjutnya disebut BJR) merupakan 

istilah untuk menyebutkan besaran rata-rata berat janjang atau TBS 

dari sebuah blok panen. 

8. Angka Kerapatan Panen (selanjutnya disebut AKP) atau 

merupakan istilah untuk menyebutkan kerapatan panen antara 

pokok yang akan diterjemahkan dalam satuan angka. 

9. Tonase merupakan istilah untuk menyebut berat dari hasil 

pemanenan kelapa sawit. 

10.  Premi merupakan istilah untuk menyebutkan insentif atau bonus 

dalam pemanenan kelapa sawit. 

11.  NOC merupakan istilah yang digunakan untuk alat pencatatan dan 

penyimpanan data produksi panen secara otomatis. 

12.  Pendodos merupakan pemanen kelapa sawit yang memanen pokok 

kelapa sawit pendek. Alat yang digunakan dalam memanen pokok 

kelapa sawit pendek merupakan dodos. 

13.  Pengegrek merupakan pemanen kelapa sawit yang memanen 

pokok kelapa sawit tinggi. Alat yang digunakan dalam memanen 

pokok kelapa sawit tinggi merupakan egrek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




