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Komoditas kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas unggulan 
perkebunan Provinsi Jambi. Tanaman ini bahkan telah dapat ditemui 
diusahakan oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah  
kabupaten  di Provinsi Jambi namun keberlanjutan usaha tani tanaman 
kelapa sawit menjadi dipertanyakan karena terdapat cukup luas 
perkebunan kelapa sawit khususnya yang diusahakan oleh petani 
swadaya yang sudah tergolong tanaman tua dan rusak belum 
diremajakan. Rendahnya motivasi petani kelapa sawit rakyat dalam 
melakukan peremajaan selain dipicu oleh imbalan yang diperoleh belum 
sesuai dengan yang diharapkan, juga oleh   adanya keterbatasan bibit 
unggul bersertifikat dengan harga yang terjangkau.   
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis biaya investasi pembibitan 
kelapa sawit unggul bersertifikat serta mengkaji metode pembibitan 
kelapa sawit unggul bersertifikat dengan biaya yang terjangkau oleh 
petani kelapa sawit swadaya.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pembibitan kelapa sawit 
secara finansial layak dilakukan di Provinsi Jambi. NPV yang 
menunjukkan nilai positif sebesar Rp. 900.232.857,70 ; Net B/C ratio 
sebesar 2,03. IRR diperoleh sebesar 42,67% dan Payback Period selama 
24 bulan. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa batas toleransi 
dari kenaikan biaya variabel sebesar 35,71 %, dan batas toleransi dari 
penurunan jumlah penjualan sebesar 22,65 %. 
 
Kata kunci:  analisis investasi,  finansial, pembibitan  kelapa sawit 

 
 

  

PENDAHULUAN 

Komoditas kelapa sawit tercatat memiliki 
kontribusi yang besar terhadap sektor perkebunan 
Provinsi Jambi yang pada gilirannya berkontribusi 
cukup besar terhadap PDRB Provinsi Jambi (BPS, 
2018).  Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di 
Provinsi Jambi diawali dengan program 
transmigrasi pada awal tahun 1980’an yang 
merelokasi penduduk dari Pulau Jawa ke berbagai 
daerah lain termasuk ke Provinsi Jambi. Program 
Transmigrasi ke Provinsi Jambi diperkuat dengan 
mengintroduksi tanaman kelapa sawit. Setiap 
keluarga transmigran diberikan seluas 3 (tiga) 
hektar lahan yang terdiri dari 1 (satu) hektar lahan 
pangan berikut perumahan dan 2 (dua) hektar 
lahan yang telah ditaami kelapa sawit sebagai 
sumber penghidupan keluarga (McCarthy, 2010).  

Usaha penumbuhan komoditi kelapa sawit 
melalui program transmigrasi yang disertai dengan 

pembimbingan intensif serta berbagai subsidi input 
bahkan kebutuhan hidup (jadup) menjelang tanam 
kelapa sawit menghasilkan menyebabkan tanaman 
kelapa sawit memberikan hasil yang baik. Usaha 
kebun kelapa sawit dapat memberikan pendapatan 
yang memadai sebagai sumber pendapatan petani. 
(Feintrenie, et al., 2010; Lee, et al., 2014;  
Castiblanco et al., 2015; Gatto, et al., 2017; Zulkifly, 
et al.,2019).   

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi 
menunjukkan peningkatan yang nyata dari tahun ke 
tahun.  Peningkatan areal kebun kelapa sawit di 
Provinsi Jambi salah satunya dipicu oleh 
pertumbuhan yang pesat perkebunan kelapa sawit 
swadaya masyarakat. Namun demikian 
pertumbuhan luas areal perkebunan kelapa sawit 
swadaya tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan 
produktivitas kebun.  Respon lambat dari kualitas 
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kinerja kebun kelapa sawit tersebut salah satunya 
ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas kebun 
kelapa sawit yang tergolong rendah. 

Produktivitas kebun kelapa sawit swadaya 
masyarakat yang tertinggi dicapai pada Tahun  
2014, yakni sebesar 2701 kg/Ha. Angka ini 
kemudian mengalami penurunan hingga Tahun 
2016 untuk kemudian mengalami peningkatan yng 
tidak terlalu nyata pada Tahun 2017. Penurunan 
produktivitas tersebut terjadi karena sejumlah 
tanaman tua dan rusak pada kebun kelapa sawit 
swadaya masyarakat tidak segera di remajakan. 
Berbagai pertimbangan ekonomi menyebabkan 
petani kelapa sawit swadaya lebih memilih untuk 
mempertahankan tanaman tua yang dimiliki.  Salah 
satu pertimbangan yang kerap melatar belakangi 
keputusan menunda peremajaan tersebut adalah 
biaya peremajaan yang tidak sedikit disamping 
rendahnya akses petani swadaya terhadap bibit 
unggul bersertifikat.  

Pusat Penelitian Kelapa Sawit sebagai pusat 
pengembangan benih unggul bersertifikat milik 
pemerintah hanya memproduksi benih di Marihat 
Medan dan membuka satu cabang di Riau.  Benih 
unggul yang dihasilkan oleh pusat penelitian 
tersebut yang kemudian disebarkan ke berbagai 
penangkar bibit kelapa sawit di seluruh Indonesia. 
Masih sangat terbatasnya daya pasok penagkar 
benih kelapa sawit bersertifikat menyebabkan 
upaya percepatan peremajaan kelapa sawit 
khususnya oleh petani secara swadaya masih 
terbatas. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis 
kelayakan penangkaran bibit unggul kelapa sawit 
bersertifikat di Provinsi Jambi. Menganalisis struktur 
biaya investasi pembibitan kelapa sawit bersertifikat 
di Provinsi Jambi. 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
Ruang Lingkup 

Penelitian ini merupakan penelitian survei 
yang ditujukan untuk menggambarkan dan 
menganalis kegiatan penangkaran bibit kelapa 
sawit unggul bersertifikat yang layak dilakukan di 
Provinsi Jambi. Obyek penelitian adalah kegiatan 
penangkar bibit unggul tanaman kelapa sawit. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan 
pengamatan langsung terhadap proses 
penangkaran bibit unggul bersertifikat. Adapun data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 
identitas, pengalaman dan pengetahuan penangkar 
bibit tanaman kelapa sawit, sumber bimbingan 
penangkaran yang diperoleh, sumber benih yang 
digunakan, penggunaan input produksi, serta arus 
biaya yang dikeluarkan. 

  
Metode Analisis Data 

Data dalam penelitian ini terlebih dahulu 
akan ditabulasi dan diedit sesuai dengan 
kebutuhan analis data tanpa menghilangkan 

informasi nilai dan makna data yang diperoleh. 
Untuk menggambarkan struktur biaya investasi  
pembibitan kelapa sawit, maka data yang diperoleh 
akan disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis 
sedemikian rupa sehingga struktur biaya 
penagkaran dapat tersajikan dengan baik.  

Selanjutnya, kelayakan usaha penangkaran 
akan dianalisis menggunakan pendekatan Analisis 
Finansial, yakni dengan membandingkan arus 
penerimaan dengan arus biaya yang dikeluarkan 
selama proses pembibitan kelapa sawit. Analisis 
finansial adalah salah satu pendekatan yang dapat 
digunakan untuk melakukan penilaian 
(assessment) atas arus penanaman modal pada 
suatu proyek.  

Analisis finansial dalam kajian ini dilakukan 
dengan mengukur kemampuan usaha penagkaran 
bibit unggul kelapa sawit dalam mengembalikan 
arus modal yang ditanamkan dalam proyek 
tersebut yang diukur dengan menggunakan 5 (lima) 
indicator kelayakan (Kadariah, 2010), (Rangkuti, 
2012), (Wijayanto,2012) yakni: 

 
1) Net Present Value (NPV) 

Analisis NPV adalah analisis yang 
mempertimbangkan selisih antara penerimaan  
dengan biaya terhadap besarnya bunga atau lebih 
dikenal dengan istilah yang mempertimbangkan 
faktor diskonto pada waktu-waktu tertentu. Net 
Present Value suatu usaha adalah selisih Present 
Value arus benefit (manfaat) dengan present value 
arus Cost (biaya). 

 
2) Internal Rate of Return(IRR) 

Kriteria yang menunjukan bahwa suatu 
usaha layak dijalankan adalah jika nilai IRR lebih 
besar dari tingkat suku bunga yang berlaku 
pada saat investasi tersebut diimplementasikan 

. 
3) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio) 

Kriteria kelayakan lainnya dari suatu arus 
modal dalam suatu proyek adalah Net Benefit 
Cost Ratio (Net B/C Ratio).  Indikator ini 
menunjukkan besarnya nilai manfaat (benefit) 
dari total biaya yang dikeluarkan pada saat 
dilakukan penilaian. 

  
4) Payback Period (PP) 

Kriteria ke empat yang digunakan untuk 
menilai kelayakan usaha pembibitan  kelapa 
sawit dalam kajian ini adalah Payback Period.  
Indikator Payback Period secara harafiah dapat 
diartikan sebagai masa pengembalian modal.  
Hasil perhitungan Payback Period menunjukkan 
jangka waktu yang diperlukan oleh suatu 
kegiatan dalam proyek mengembalikan seluruh 
biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 
pembibitan kelapa sawit yang dikaji.  

  
5) Break Even Point 

Indikator kelima yang digunakan untuk 
menilai kelayakan pembibitan kelapa sawit di 
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Provinsi Jambi  adalah Break Even Point (BEP). 
Pada dasarnya indikator BEP adalah untuk 
menunjukkan tingkat produksi dimana 
pendapatan total pada harga output tertentu 
sama dengan total arus kas yang dikeluarkan 
untuk menghasilkan total output.  Atau dengan 
kata lain dapat dikatakan bahwa BEP adalah 
titik dimana proyek dapat menghasilkan laba 
yang sama dengan biaya yang dikeluarkan 
selama proses produksi.   

Selain mengevaluasi kelayakan usaha 
pembibitan kelapa sawit dengan menggunakan 
5 (lima) indikator kelayakan diatas, ketegaran 
usaha terhadap perubahan variable eksogen 
juga dianalisis dengan menggunakan analisis 
sensitivitas.  Pendekatan ini didasarkan pada 
pendapat bahwa semakin sensitive suatu 
system produksi terhadap perubahan yang 
dilakukan pada variable input maka semakin 
layaklah suatu arus dana yang dilakukan. 
Analisis sensitivitas dilakukan dengan tujuan 
untuk melihat tingkat kepekaan usaha tersebut 
apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap 
variabel-variabel harga dan perhitungan biaya 

maupun benefit (Kadariah, Karlina, dan Gray 
1978).   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis kelayakan usaha pembibitan 

kelapa sawit di Provinsi Jambi masih dilakukan 
berorientasi pada pemenuhan pesanan baik 
oleh pemerintah maupun usahatani kelapa sawit 
rakyat melalui koperasi.  Tumbuhnya sejumlah 
penangkar bibit unggul kelapa sawit di Provinsi 
Jambi bertumbuh bersamaan dengan Program 
Percepatan Peremajaan kelapa sawit rakyat.  
Program percepatan peremajaan kelapa sawit 
rakyat ditunjang oleh ketersediaan dana 
peremajaan melalui BPDPKS yang 
menyediakan sejumlah dana untuk peremajaan 
kelapa sawit rakyat dengan persyaratan yang 
ketat. Salah satu persyaratan yang harus 
dipenuhi adalah peremajaan dengan 
menggunakan bibit unggul bersertifikat. Secara 
rinci hasil analisis kelayakan usaha pembibitan 
kelapa sawit Provinsi Jambi dapat dilihat pada 
tabel 1. 

 
 
Tabel 1. Hasil Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Pembibitan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun   

2020 

No Kriteria Investasi Hasil Analisis 

1 Net Present Value (Rp) 900.232.857,70 

2 Net B/C Ratio 2,03 

3 Internal Rate of Return (%) 42,67   

4 Payback Period (bulan) 24  

 
Sejumlah indikator kelayakan yang disajikan 

pada Tabel. 1 diatas menunjukkan bahwa usaha 
pembibitan kelapa sawit di wilayah Provinsi Jambi 
adalah layak untuk diusahakan. NPV arus kas rata 
usaha pembibitan kelapa sawit di Provinsi Jambi 
untuk periode 2 tahun adalah sebesar Rp. 
900.232.857,70. Nilai NPV positip secara eksplisit 
menujukkan bahwa dengan tingkat bunga yang 
berlaku (11,17%/tahun).  

Usaha pembibitan kelapa sawit yang dikaji 
dapat memberikan keuntungan sebesar Rp. 
900.232.857,70 dengan ukuran usaha rata-rata 11 
Ha. Net B/C ratio sebesar 2,03%. Hasil ini 
menujukkan bahwa kemampuan usaha 
penangkaran bibit kelapa sawit bersertifikat di 
Provinsi Jambi dapat mengembalikan biaya yang 
sudah ditanamkan sebesar 2,03 kali lipat.  

Perhitungan nilai Net B/C ratio dihitung 
selisihnya antara net benefit (+) dan net benefit (-) 
sehingga diperoleh benefit bersih. Nilai net benefit 
(+) sebesar Rp. 1.641.380.956,00 ini dijadikan 
pembilang. Nilai net benefit (-) sebesar Rp. 
808.562.047,00 sebagai penyebut, sehingga 
didapati Net B/C ratio sebesar 2,03 %. Hal ini 
berarti setiap tambahan biaya sebesar Rp. 1 akan 
memperoleh tambahan manfaat bersih sebesar Rp. 

3,03. Nilai Net B/C lebih besar dari 1 (Net B/C > 1) 
berarti usahatani pembibitan kelapa di Provinsi 
Jambi layak untuk diusahakan. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Herry (2020) dan Indra (2017) 
yang menyatakan bahwa usah pembibitan kelapa 
sawit mampu memberikan Nilai Net B/C ratio yang 
lebih besar dari 1 (satu).  

Indikator kelayakan lainnya yakni nilai IRR 
usaha pembibitan kelapa sawit di Provinsi Jambi 
menunjukkan angka sebesar 42,67%.  Sama 
dengan indikator kelayakan lainnya, angka ini juga 
secara eksplisit dapat menunjukkan bahwa usaha 
pembibitan kelapa sawit di Provinsi Jambi adalah 
layak untuk dilakukan.  

IRR yang menunjukkan kemampuan usaha 
pembibitan kelapa sawit memberikan laba atas 
arus biaya yang dikeluarkan dapat dibandingkan 
dengan bunga pinjaman bank yang berlaku. Angka 
ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan usaha 
yang dilakukan memberikan imbalan bunga 
terhadap investasi yang dilakukan. Usaha 
pembibitan kelapa sawit bersertifikat yang dikaji 
menunjukkan kemampuan usaha ini memberikan 
imbalan bunga (IRR) sebesar 42,67 % yang jauh 
lebih besar dari rata rata bunga pinjaman pada 
sejumlah bank komersial di Provinsi Jambi.  
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Indikator ketiga yang dugunakan untuk 
menganalisis kelayakan usaha pembibitan kelapa 
sawit di Provinsi Jambi adalah Payback Period.  
Indikator ini menunjukkan jangka waktu usaha yang 
dikaji mengembalikan modal yang ditanamkan 
pada usaha tersebut. Angka Payback Period  
sebesar 24 bulan atau dua kali proses produksi 
menunjukkan bahwa dalam tempo 24 bulan seluruh 
investasi dana yang ditanamkan pada usaha 
pembibitan kelapa sawit bersertifikat di Provinsi 
Jambi telah dapat dikembalikan dalam bentuk kas. 
Seluruh investasi yang tersisa dapat dikatakan 
telah menjadi keuntungan erupa asset.  Nilai 
produksi pada periode produksi berikutnya adalah 
merupakan keuntunagan setelah dikurangi biaya 
operasional.    

Kemampuan usaha pembibitan kelapa sawit 
di Provinsi Jambi terhadap perubahan variable 
eksogen terutama harga input dianalisis dengan 
menggunakan Analisis Sensitivitas. Analisis 
sensitivitas adalah kegiatan menganalisis kembali 

suatu usaha, apakah suatu usaha tersebut masih 
layak untuk dikembangkan apabila terjadi masalah 
pada usaha tersebut seperti kenaikan biaya input 
dan penurunan produksi. Analisis sensitivitas juga 
menyatakan apa yang akan terjadi apabila suatu 
variabel berubah. Analisis sensitivitas dapat 
dinyatakan dengan cara menurunkan NPV menjadi 
nol. 

Hasil analisis sensitivitas yang telah 
dilakukan menunjukkan adanya perubahan pada 
NPV, Net B/C ratio, IRR dan Payback Period jika 
terjadi perubahan pada kenaikan harga variabel 
dan penurunan jumlah penjualan. Asumsi yang 
digunakan adalah kenaikan biaya variabel sebesar 
3,00 % dan penurunan jumlah penjualan sebesar 
3,00 %. Kenaikan biaya variabel dan penurunan 
jumlah penjualan sebesar 3,00 % pertahun diambil 
berdasarkan rata-rata tingkat inflasi yang terjadi 
pada tahun 2018 yakni sebesar 3,19 %. Hasil 
perhitungan analisis sensitivitas berdasarkan 
asumsi diatas adalah sebagai berikut:

 
Tabel 2. Hasil Analisis Sensitivitas Usahatani Pembibitan Kelapa Sawit CV. Putra Sukses Mandiri Tahun 

2014-2019 

Perubahan % NPV (Rp) Net B/C (Rp) IRR (%) 
Payback Period 

(bulan) 

1. Kenaikan biaya variabel 3,00 801.427.877,20 2,79 31,69           27 

2. Penurunan jumlah penjualan 3,00 758.835.526,40 2,74 31,11           29 

3. Kenaikan biaya variabel dan 
penurunan jumlah penjualan 

3,00 659.031.447,50 2,54 26,26           32 

  

Hasil analisis sensitivitas yang disajikan pada 
Tabel. 2, diatas menunjukkan adanya perubahan 
nilai pada setiap indikator kelayakan.  Kenaikan 
harga dan penurunan volume penjualan baik 
secara Bersama sama maupun secara parsial 
dapat meurunkan kualitas indikator kelayakan yang 
diperoleh, Namun demikian perubahan yang 
didekati dari asumsi inflasi tahu 2018 yakni sebesar 
3,19 % tersebut masih tetap memberikan peluang 
bagi pengembangan usaha pembibitan kelapa 
sawit di Provinsi Jambi untuk dapat dilaksanakan 
secara menguntungkan.  

 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa usaha pembibitan kelapa 
sawit bersertifikat di Provinsi Jambi adalah layak 
untuk dilakukan.  Usaha pembibitan kelapa sawit 
bersertifikat tersebut bahkan masih terkategori 
layak untuk diusahkan meskipun terjadi kenaikan 
harga harga input sebesar 3 %, terjadi penurunan 
produksi sebesar 3 % dan secara bersama sama 
terjadi kenaikan harga input dan terjadi penurunan 
produksi masing masing sebesar 3 %.   

Usaha pembibitan kelapa sawit bersertifikat 
di Provinsi Jambi telah lebih cenderung 

dikategorikan padat modal dari pada padat tenaga 
kerja. Struktur biaya yang terbesar adalah 
pengeluaran untuk pembelian kecambah dan 
energi yang digunakan untuk pengairan. Biaya ini 
energi terutama terjadi pada saat musim kemarau 
dimana tanaman bibit kelapa sawit harus secara 
rutin diairi dua kali satu hari. 
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