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ABSTRAK

Penelitian yang telah dilaksanakan pada CV.Construction System Saro di Tobelo 
ini bertujuan untuk  (1) mengetahui besaran biaya untuk tiap jenis produk olahan 
kayu kelapa pada CV.Construction System Saro.  (2). menghitung penerimaan dan 
pendapatan yang dihasilkan pada usaha berbahan baku kayu kelapa. Manfaat penelitian 
ini sebagai informasi dalam mengembangkan usaha kecil berbasis kayu kelapa di 
Halmahera Utara serta bahan informasi dalam menyusun program pengembangan 
industri  kerajinan berbasis kayu kelapa.  Penelitian ini menggunakan metode analisis 
statistik deskriptif kuantitatif, dimana hasil perhitungan akan ditampilkan dalam  
bentuk tabel atau grafik, yang mencakup jumlah, penerimaan  dan pendapatan.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  CV.Construction System Saro menghasilkan beberapa 
furniture hasil olahan kayu kelapa antara lain Berbagai jenis meja, lemari, kursi kayu 
dan bangku.  Total biaya produksi yang dikeluarkan mencapai Rp.73,193,976.  Total 
biaya Produksi yang dikeluarkan mencapai Rp.73,193,976 sedangkan penerimaan dari 
usaha furniture berbahan kayu kelapa mencapai Rp. 114,960,000 dengan penerimaan 
menurut jenis produk berkisar antara Rp. 10.560.000  sampai dengan Rp. 27.000.000.  
Produksi furniture dari berbagai jenis produk memberikan pendapatan sebesar Rp. 
41.766.024,  dimana pendapatan terbesar diterima dari produk lemari 2 pintu yakni 
sebesar 21,44 persen dari total pendapatan.
Kata Kunci :  Kayu kelapa, Furnitur, Biaya, Penerimaan, Pendapatan 

ABSTRACT

The research that has been conducted on CV. Construction System Saro in Tobelo aims 
to know the production cost and to account the revenue and profit of each coconut wood 
products produced. The benefits of this research as the information in developing a 
small business based in North Halmahera coconut wood and informational materials in 
preparing the craft industry development program based on coconut wood. This study 
uses quantitative descriptive statistical analysis, where the results of the calculation are 
displayed in tables and graphs, which includes revenue and profit. The results showed 
that CV. Construction System Saro produce some coconut wood furniture processed 
products include different types of desks cabinets, wooden chairs and benches.  Total 
production costs reach Rp.73,193,976, while the revenue reach 114.960.000, with the 
revenue by acceptance by type  about 10.560.000 up to 27.000.000.  The production 
by the kind of product give profit reach 41.766.024, where the biggest profit received 
from 2 door cupboard products which amount to 20.0 percent from total profit.
Keywords : coconut wood , furniture, cost, revenue, profit
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PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Tanaman perkebunan yang cukup penting 

di Indonesia adalah tanaman kelapa, (Cocos 
nucifera. Linn.) yang dalam perekonomian 
Indonesia merupakan salah satu komoditi 
strategis karena perannya yang sangat besar,  
baik sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat 
maupun sumber bahan baku industri. Varietas 
kelapa yang dikenal masyarakat Indonesia adalah 
kelapa Varietas Dalam (tall variety) dan Varietas 
Genjah (dwarf variety).

Data Direktorat Jenderal Perkebunan 
menunjukkan bahwa luas tanaman kelapa 
Indonesia mencapai 3.728.600 ha, sekitar 
92,40%  diantaranya adalah Kelapa Dalam  
yang diusahakan sebagai perkebunan rakyat, 
sedangkan  Kelapa Hibrida hanya sekitar 4%.  
Selain luas lahan yang cukup besar, produksi 
kelapa Indonesia juga cukup tinggi di antara 
negara-negara penghasil kelapa

Data BPS Halmahera Utara  menunjukkan 
bahwa tanaman kelapa masih menjadi tanaman 
unggulan di daerah ini, dengan luas areal 
perkebunan kelapa mencapai  61.143,65 hektar 
dengan produksi ± 83.379,60 ton per tahun, dan 
jumlah petani kelapa yang mencapai 36.112 
kepala keluarga.  Potensi kelapa yang ada, 
mestinya menjadi potensi yang luar biasa bagi 
pendapatan petani serta penyerapan tenaga 
kerja di daerah ini.  Luasnya perkebunan kelapa 
di daerah ini karena tanaman kelapa ( Cocos 
nucifera. Linn)  memang sudah lama dikenal 
di daerah Halmahera Utara, sejak diintroduksi 
sekitar awal abad 19 yang lalu.  

Secara  turun-temurun tanaman kelapa 
diusahakan sebagai tanaman  pekarangan, baik 
untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan, obat 
bahkan bahan kosmetika tradisional.   Kedatangan 
bangsa-bangsa Eropa ke daerah-daerah di Pasifik 
merupakan awal dimulainya usaha komersialisasi 
kelapa dalam bentuk  perkebunan di daerah 
Pasifik, termasuk daerah Tobelo di Kabupaten 
Halmahera Utara, yang kemudian dikenal  dengan 
daerah WKO (Wari Klapper Onderneming dan 
Wosia Klapper Onderneming).   Hal ini juga telah 
mendorong perkembangan usaha kelapa rakyat, 
tetapi terbatas dalam skala kecil.  

 Selain kopra dan minyak kepala, salah satu 
produk olahan dari kelapa yang cukup potensial 
diperdagangkan saat ini adalah kayu atau batang 
kelapa. Kayu kelapa telah banyak digunakan 
sebagai bahan furnitur bahkan sebagai bahan baku 
konstruksi atau bangunan.  Selama ini, pohon 
kelapa yang telah ditebang akan menjadi limbah 
yang merugikan bagi perkebunan tersebut karena 
akan menjadi sarang bagi perkembangbiakan 
kumbang badak (Oryctes rhinoceros) yang 
termasuk hama utama perkebunan kelapa di 
sekitarnya.  Namun karena ketersediaan kayu yang 
semakin terbatas, batang kelapa mulai banyak 
dimanfaatkan sebagai pengganti kayu sehingga 
pembuangan limbah dapat dikurangi (Arancon, 
1997).  Selain itu, pengembangan kayu kelapa  
sebagai alternatif bahan konstruksi sekarang ini 
juga didasari berbagai hasil penelitian, dimana 
berdasarkan sejumlah hasil penelitian  telah 
jelas diketahui kelas dan kekuatan kayu kelapa 
secara pasti. Penggunaan kayu kelapa untuk 
berbagai kondisi yang dipengaruhi cuaca 
dan kelembaban lingkungan perlu diketahui 
kekuatannya untuk kadar air yang berbeda-
beda dan perkiraan besar pengurangan kekuatan 
yang terjadi untuk perencanaan. Selain itu bisa 
mengetahui klasifikasi kayu kelapa berdasarkan 
PKKI 1961.

 Kelapa varietas Dalam umumnya memiliki 
batang yang tinggi sekitar 15 meter dan bagian 
pangkal membengkak (disebut bol), mahkota daun 
terbuka penuh berkisar 30 – 40 daun, panjang 
daun berkisar 5 – 7 meter, berbunga pertama 
lambat berkisar 7 – 10 tahun setelah tanam, buah 
masak sekitar 12 bulan setelah penyerbukan, 
umur tanaman dapat mencapai 80 – 90 tahun, 
lebih toleran terhadap macam-macam jenis tanah 
dan kondisi iklim, kualitas kopra dan minyak serta 
sabut umumnya baik, pada umumnya menyerbuk 
silang (Rompas 1988).

  Batang kelapa juga memiliki keunikan 
dan keindahan tersendiri sebagai bahan baku 
pengganti kayu. Batang kelapa termasuk dolok 
dengan diameter kecil, memiliki sel-sel pembuluh 
yang berkelompok (vascular bundles) yang 
menyebar lebih rapat pada bagian luar jika 
dibandingkan dengan bagian di tengah batang. 
Penggunaan batang kelapa sebagai bahan 
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konstruksi meskipun sudah lazim dilakukan 
oleh rakyat pedesaan karena dianggap kuat dan 
awet, namun lebih banyak digunakan sebagai 
kayu konstruksi berat seperti balok dan kaso, 
sedangkan penggunaan untuk furniture dan 
kerajinan lain masih jarang digunakan oleh 
masyarakat karena pemrosesan kayu kelapa masih 
dianggap sulit  sehingga tingkat konversi batang 
kelapa utuh menjadi kayu bulat relatif rendah. 

Perkembangan pemanfaatan kayu kelapa 
yang selama ini hanya terbatas pada keperluan 
penggunaan kayu konstruksi berat secara 
tradisional seperti seperti balok dan kaso, 
mulai digunakan sebagai komponen pintu, 
jendela, furnitur dan lantainya. Dengan mulai 
dikembangkannnya kayu kelapa sebagai bahan 
tersebut diatas, maka dirasa perlunya dilakukan 
penelitian untuk mengkaji lebih jauh tentang 
pemanfaatan kayu kelapa tersebut dari berbagai 
aspek.  Sampai saat ini, penelitian tentang 
penggunaan bahan baku kayu kelapa telah 
banyak dilakukan, namun untuk Propinsi Maluku  
Utara,  khususnya Kabupaten Halmahera Utara 
penelitian yang menyangkut aspek pengolahan 
dan besaran biaya serta pendapatan belum pernah 
dilaksanakan. Untuk mengetahui biaya yang 
dibutuhkan dan pendapatan yang bisa diterima 
oleh pengusaha kayu kelapa, maka dilakukan 
penelitian atau kajian tentang hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
besaran biaya dan menghitung penerimaan serta 
pendapatan yang dihasilkan usaha berbahan baku 
kayu kelapa pada  CV. Construction System 
Saro.   Manfaat Penelitian ini antara lain bagi 
Pengusaha furniture, sebagai informasi dalam 
mengembangkan usaha kecil berbasis kayu kelapa 
di Halmahera Utara dan sekitarnya serta bagi 
dinas terkait menyusun program pengembangan 
industri  kerajinan berbasis kayu kelapa di daerah 
ini.

METODOLOGI PENELITIAN
Tahapan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di CV. Construction 
Saro sebagai perusahaan yang memproduksi 
furnitur berbahan kayu kelapa di Kota Tobelo 
Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan melakukan tahapan pra 
Survei, dan pengumpulan data, yang dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 
telah disiapkan, melakukan pencatatan data, 
serta melakukan observasi langsung pada lokasi 
usaha.  Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling yaitu 
pemilihan subyek didasarkan atas ciri-ciri atau 
sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut 
paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat 
populasi yang sudah diketahui sebelumnya 
(Soekartawi, 1996).

Teknik Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan lewat wawancara 

dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 
panduan.  Wawancara dilakukan pada pemilik 
usaha dan beberapa pihak lain yang terlibat 
langsung   dalam proses produksi  seperti  tukang, 
kepala gudang, dan karyawan lainnya.  Peubah 
yang diamati : (1) jumlah pembelian kayu kelapa, 
(2) harga kayu kelapa (3)  jenis produk kayu 
kelapa yang dihasilkan (4) jenis dan jumlah bahan 
baku penolong, (5) harga bahan penolong, (6) 
tenaga kerja dan upah (7)  jam kerja, (8) harga 
jual.  Selain itu juga dikumpulkan data sekunder 
yang diperoleh dari instansi terkait,  literatur, 
catatan, laporan yang ada kaitannya dengan 
penelitian.

Asumsi dasar yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah:
1. Data yang dimiliki oleh pihak pengusaha 

kayu kelapa cukup baik sehingga informasi 
yang disampaikan merupakan informasi 
yang sebenarnya.

2. Umur kayu kelapa yang diusahakan pada 
lokasi penelitian diasumsikan homogen.

3. Variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini dianggap tetap (ceteris 
paribus)

Analisis data
Untuk mencapai tujuan penelitian dan 

menguji hipotesis yang diajukan, maka penelitian 
ini menggunakan metode analisis statistik dan 
deskriptif, dimana hasil disajikan dalam bentuk 
tabel atau grafik.  Sedangkan untuk perhitungan 
kuantaitatif digunakan beberapa formula sebagai 
berikut.
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1. Untuk  menghitung biaya produksi digunakan 
rumus Biaya Total ((Suratiyah, 2008), 
(Rahim dan Hastuti):

   Dimana :
 TC    =  Total biaya produksi
 TFC  =  total biaya tetap
 TVC  =  Total biaya variabel
2. Penerimaan dihitung dengan menggunakan 

rumus  (Suratiyah, 2008), (Rahim dan 
Hastuti)  :

 Dimana :
 TR  =  Total Penerimaaan 
 PY  =   Harga  Produksi 
 Y    =   Jumlah  Produksi 
3. Pendapatan dihitung dengan menggunakan 

rumus (Suratiyah, 2008), (Rahim dan 
Hastuti) :

 Dimana : 

 l = Pendapatan
 TR =Total Penerimaan
 TC = Total Biaya

 HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Produk 
Jenis Produk furnitur  yang dihasilkan 

oleh CV. Construction System Saro (CSS)  seperti 
terlihat pada tabel .1.
Ta b e l  1 .  P ro d u k - p ro d u k  y a n g  a d a  d i   

CV. Construction System Saro (CSS)

No Jenis 
Produk

Nama Produk

1 Meja biro Meja setengah biro
Meja satu biro 
Meja panjang 

2 Kursi Kursi 
Bangku panjang

3 Lemari Lemari gantung 
Lemari 1 pintu 
Lemari 2 pintu

Sumber : Data CV. Construction System Saro 
(CSS)  

Total Biaya Produksi 
Total biaya produksi adalah hasil 

penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel.  
Dalam penelitian ini total biaya produksi dihitung 
menurut jenis produk yang dihasilkan seperti 
dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Total Biaya Produksi Menurut Jenis produk Furnitur pada CV.Construction System Saro (CSS) 
Tahun 2014

Jenis Produk Total Biaya
Variabel

Total Biaya 
Tetap Total Biaya Produksi

Lemari 1 Pintu 1,308,600 118,976 1,427,576
Lemari 2 Pintu 1,788,200 165,312 1,953,512
Meja 1 Biro 1,597,300 163,568 1,760,868
Meja ½ Biro 1,029,400 90,304 1,119,704
Meja Panjang 1,035,000 89,200 1,124,200
Bangku Panjang 1,060,500 106,480 1,166,980
Kursi Kayu 295,850 28,036 323,886
Total 72,432,100 761,876        73,193,976 

 Sumber  : Data mentah diolah

  

TVCTFCTC   
  
  

YxPYTR   
    

  

TCTR             
  

TVCTFCTC   
  
  

YxPYTR   
    

  

TCTR             

  

TVCTFCTC   
  
  

YxPYTR   
    

  

TCTR             

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
biaya produksi terbesar dikeluarkan pada produk 
lemari 2 pintu yakni sebesar Rp. 1,427,576 per 
unitnya, sedangkan biaya terrendah dikeluarkan 
pada kursi kayu. Besarnya biaya produksi 
pada produk lemari 2 pintu karena produk ini 

menggunakan bahan baku utama (kayu kelapa) 
yang cukup banyak yakni 0,25 M3 kayu kelapa 
sehingga biaya untuk bahan baku sangat besar 
yakni Rp.325.000 per unitnya.   Untuk produk 
kursi kayu menggunakan bahan baku  kayu 
kelapa hanya sebanyak 0,042 M3.  Rendahnya 
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penggunaan bahan baku ini menyebabkan nilai 
biaya bahan baku hanya berkisar   Rp. 54.600 dan 
total biaya produksi  Rp 323,886 per unit.

Penerimaan 
Penerimaan sering disebut dengan 

pendapatan kotor karena belum dikurangi biaya 
produksi.  Penerimaan usaha furniture furnitur 
pada CV.Construction System Saro (CSS) adalah 
hasil perkalian antara jumlah produksi berbagai 
jenis produk furnitur dengan harga jual. Besaran 
penerimaan dari berbagai jenis produk furnitur 
pada CV.Construction System Saro (CSS) secara 
rinci ditampilkan pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Harga Jual, produksi dan Penerimaan 

Menurut Jenis produk Furnitur pada 
CV.Construction System Saro Tahun 
2014

Jenis Produk Harga Jual Jumlah 
Produksi Penerimaan

Lemari 1 Pintu 2,300,000 
8  18,400,000 

Lemari 2 Pintu 2,700,000 10  27,000,000 
Meja 1 Biro 2,750,000 6

  
16,500,000 

Meja ½ Biro 1,850,000 7 12,950,000 
Meja Panjang 1,500,000 8

  
12,000,000 

Bangku Panjang 1,950,000 9 17,550,000 
Kursi Kayu 330,000 32

  
10,560,000 

Total Produksi dan  
Penerimaan 80 114,960,000 

Sumber  : Data mentah diolah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

penerimaan terbesar diterima dari jenis produk 
lemari 2 pintu, yang mencapai Rp.27,000,000 
dengan jumlah produksi sebanyak 10 unit. 
Besarnya penerimaan ini juga dikarenakan 
tingginya harga jual produk tersebut yakni 
Rp.2.700.000 / unit.  Pada jenis  produk kursi 
kayu, meskipun harga jualnya sangat murah 
dibandingkan produk yang lain yakni Rp.330.000 
/ unit,  tetapi mampu memberikan penerimaan 
yang cukup besar yakni   Rp.10,560,000. Hal ini 
karena jumlah yang diproduksi cukup banyak 
yakni mencapai 32 unit. Untuk jenis produk yang 
lain menghasilkan penerimaan berkisar antara Rp. 
12.000.000 – Rp.18.000.000. Secara keseluruhan 
CV.Construction System Saro telah memproduksi  
80 unit furnitur dari berbagai jenis dengan total 
penerimaan mencapai Rp. 114,960,000.  

Pendapatan
Pendapatan dihitung dengan menggunakan 

rumus pendapatan (Suratiyah, 2008), yang 
menjelaskan bahwa pendapatan merupakan 
selisih antara penerimaan dan semua biaya, 
dengan rumus  π + TR – TC,  dimana TR adalah 
total penerimaan (total revenue)  sedangkan TC 
adalah total biaya (total cost). Berdasarkan rumus 
tersebut, maka dihitung pendapatan yang diterima  
pengusaha Furnitur CV.Construction System Saro 
Tahun 2014 ini adalah seperti disajikan pada tabel 
4. berikut.
Tabel 4. Penerimaan, Total Biaya dan Pendapatan 

Menurut Jenis produk Furnitur pada 
CV.Construction System Saro Tahun 2014

Jenis Produk Penerimaan Total 
Biaya Pendapatan

Lemari 1 Pintu         
18,400,000 10,587,776 7,812,224

Lemari 2 Pintu         
27,000,000 18,047,312 8,952,688

Meja 1 Biro         
16,500,000 9,747,368 6,752,632

Meja ½ Biro         
12,950,000 7,296,104 5,653,896

Meja Panjang         
12,000,000 8,369,200 3,630,800

Bangku Panjang         
17,550,000 9,650,980 7,899,020

Kursi Kayu         
10,560,000 9,495,236 1,064,764

Total    114,960,000 73,193,976     41,766,024 

Sumber  : Data mentah diolah,  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

produk lemari 2 pintu memberikan sumbangan 
pendapatan terbesar yakni 21,44 persen dari total 
pendapatan, disusul produk lemari 1 pintu dan 
kursi panjang yang menyumbangkan 18,70 dan 
18,91 persen. Sedangkan  untuk produk kursi 
kayu hanya memberikan sumbangan pendapatan 
sebesar 2,55 persen  dari total pendapatan.  
Secara agregat  produksi furniture dari berbagai 
jenis produk memberikan pendapatan sebesar  
Rp. 41.766.024.  

KESIMPULAN 

Kesimpulan 
1) Total biaya Produksi yang dikeluarkan 

mencapai Rp.73,193,976 dengan biaya 
produksi terbesar pada produk lemari 2 pintu 
sedangkan biaya terrendah pada produk 
kursi kayu. 
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2) Penerimaan dari usaha furniture berbahan 
kayu kelapa mencapai Rp. 114,960,000 
dengan penerimaan menurut jenis produk 
berkisar antara Rp. 10.560.000  sampai 
dengan Rp. 27.000.000

3) Usaha Produksi furniture berbahan kayu 
kelapa ini menguntungkan karena mampu 
memberikan pendapatan sebesar Rp. 
41.766.024, dimana pendapatan terbesar 
diterima dari produk lemari 2 pintu yakni 
sebesar 21,44 persen dari total pendapatan.
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