
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

  

Negara agraris sering diidentikkan dengan Negara kita Indonesia. Karna  

sektor pertanian di Negara kita memiliki peranan yang cukup penting. Hasil alam 

yang kaya juga diidentikkan dengan Indonesia di karenakan kondisi musim dan 

tanah yang sangat cocok dengan pertanian.Sektor pertanian berperan dan mampu 

memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian bangsa. Peningkatan 

pendapatan dari penduduk desa yang masih dibawah garis kemiskinan menjadi 

harapan pada sektor pertanian ini yang juga menjadi salah satu pilar ekonomi 

Negara. Sektor pertanian juga meliputi perkebunan yang juga meningkatkan 

perekonomian negara. Hasil perkebunan itu berupa sayur mayur dan buah buahan. 

Pada sektor perkebunan buah di Indonesia, terdapat 5 produksi buah yang 

merupakan produksi terbesar di Indonesia yang menjadi ikon masing-masing 

daerah, yaitu buah pisang yang menjadi penghasil buah terbesar adalah provinsi 

Lampung, mangga dari Indramayu,  jeruk serta sirsak berasal dari Brastagi dan 

salak dari Jawa Tengah dan Sumatra Utara (Kementerian Pertanian Direktorat 

Jendral Hortikultura, 2015). 

Provinsi Jawa Tengah menjadi sentra produksi salak terbesar dengan 

441.841 ton pertahunnya. Penghasil buah salak terbesar diluar pulau Sumatra 

adalah Provinsi Sumatra Utara dengan produksi 354.087 ton pertahunnya. Hal 

tersebut menjadikan buah salak menjadi salah satu produksi buah nasional 

terbesar di Indonesia, yang jika diurutkan menempati urutan kelima produksi buah 

nasional. Persentase produksi salak pada beberapa sentra produksi di Indonesia 

tahun 2014 secara rinci disajikan dalam gambar berikut (Kementerian Pertanian 

Direktorat Jendral Hortikultura, 2015). 
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Gambar 1.1 Sentra Produksi Salak di Indonesia Tahun 2014 

(Sumber: Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Hortikultura, 2015) 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Padangsidimpuan 2015 

berpendapat bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah 

penghasil salak terbesar di Sumatera Utara. Melalui data yang diperoleh bahwa 

terdapat lima kecamatan penghasil salak di kabupaten Tapanuli Selatan, seperti 

pada Tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Daerah Penghasil Salak di Kabupaten Tapanuli Selatan  

No. Kecamatan Luas Area (Ha) Jlh. Produksi (Ton) 

1 Angkola Barat 17.666 397.485 

2 Angkola Selatan 466 10.485 

3 Angkola Timur 436 9.810 

4 Marancar 363 8.168 

5 Sayur Matinggi 36 810 

 JUMLAH 18.967 426.758 

(Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, 2015) 

 

Padangsidimpuan salah satu kota di Sumatera Utara, masyarakat 

Padangsidimpuan sebahagian besar bekerja sebagai petani salak dikarenakan 

komoditi pertanian yang banyak dijumpai di kota Padangsidimpuan adalah salak. 

Masyarakat kota Padangsidimpuan pada umumnya memiliki perkebunan salak, 

terlepas apakah perkebunan tersebut dijadikan sebagai sumber pencarian utama 

ataupun sampingan. Terdapat 460 Ha luas lahan perkebunan yang ditanami salak 

yang mampu menghasilkan buah salak 426.758 ton. Buah Salak dikenal sebagai 

buah hortikultura asli Indonesia yang cukup produktif sehingga dapat dipanen 

sepanjang tahun. Buah salak ini terdiri dari tiga bagian, yaitu kulit buah, daging 

buah dan biji. Jenis salak yang sudah terkenal adalah salak lokal Sidimpuan, salak 
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bali dan salak pondoh.  (Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Hortikultura, 

2015) 

Pada tahun 2013 Melina Getisari dari Universitas Muhammadiyah 

Pontianak melakukan pelatihan briket berbahan baku biji salak, pada pelatihan ini 

pembuatan briket tidak dilakukan pengujian nilai kalor. Hal tersebut melatar 

belakangi penelitian ini untuk memanfaatkan potensi limbah biji salak yang ada di 

daerah Padangsidimpuan. Briket biji salak mengandung nilai kalor yang tinggi 

yang mendukung untuk dijadikan sebagai alternatif energi pengganti kayu bakar, 

minyak tanah ataupun gas. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka disimpulkan bahan baku biji salak 

sangat potensial untuk dikembangkan dalam skala UKM. Untuk itu pada 

penelitian ini Design for Manufacturing  diyakini metode yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk pengembangan briket skala kecil dan menengah. Design for 

Manufacturing merupakan suatu proses perancangan produk yang bertujuan untuk 

memudahkan proses perakitan. Design for Manufacturing berkaitan desain produk 

dalam semua aspek dari proses manufaktur dalam rangka untuk mengoptimalkan 

kemampuan manufaktur dari desain awal (Ulrich, 2001). 

Untuk memperjelas arah pengembangan usaha briket biji salak maka 

diperlukan strategi bisnis yang baik untuk mampu meningkatkan keunggulan 

kompetitif dari produk yang diciptakan. Model Business menjadi sangat penting di 

dalam perusahaan, karena model bisnis merupakan suatu capture bagaimana 

bisnis tersebut berlangsung dan merupakan arsitektur atau bangunan dari sebuah 

bisnis unit yang digunakan untuk melihat gambaran dari bisnis tersebut. Salah 

satu alat yang digunakan untuk menganalisis model bisnis adalah Business Model 

Canvas yang ditemukan oleh Osterwalder dan Pigneur di tahun 2010. Business 

Model Canvas lebih mudah dipahami dan diaplikasikan serta merupakan alat 

analisa yang paling popular dan terbaru dan lebih cocok menganalisa industri 

karena memilki komponen yang lebih lengkap dibandingkan alat analisa yang 

lainnya (Harjanti, 2015). 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahannya yaitu 

“Bagaimana Design for Manufacturing pemanfaatan potensi limbah biji salak dan 

kulit salak sebagai bahan baku biomassa dalam mengkaji untuk ketahanan 

ekonomi masyarakat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitin  ini adalah : 

1. Menganalisa Design for Manufactur untuk pengolahan limbah biji salak 

menjadi briket. 

2. Memperhitungkan Harga pokok produksi Briket biji salak 

3. Mengetahui potensi bisnis briket biji salak dengan Bisnis Model Canvas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Adapun manfaat bagi peneliti yaitu, sebagai wadah penerapan teori-teori 

yang telah diperoleh selama masa kuliah untuk dapat menyelesaikan 

masalah yang terjadi pada kenyataan atau dunia industri. Penelitian 

ini juga menjadi sarana untuk dapat mengetahui lebih mendalam 

gambaran tentang kondisi nyata di dunia industri, menganalisa 

permasalahan, sehingga mampu untuk menerapkan ilmu yang telah 

didapat menjadi pengalaman dalam melakukan aktivitas dalam 

kehidupan.  

2.  Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai informasi 

bagi yang membutuhkan atau yang ingin mengembangkan penelitian ini. 

 

1.5 Batasan masalah 

 Sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian ini lebih mudah perlu 

adanya batasan- batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan untuk analisa potensi bisnis. 

2. Bahan biji salak hanya yang berasal dari padangsidimpuan. 
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1.6 Posisi Penelitian 

   Penelitian tentang pengolahan briket dari campuran limbah biji salak dan 

limbah kulit salak belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi penelitian tentang 

pengolahan briket dari limbah-limbah lainnya telah banyak dilakukan. Baik 

penelitian-penelitian yang dilakukan untuk keperluan tugas akhir maupun tesis. 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu 

ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

Agung Nugroho 2008 

Judul 

Perancangan alat bantu untuk proses permesinan 

pada mesin ChamfeeringDR 99 di industri sepeda 

motor dengan metode DFMA 

Lokasi Universitas Indonesia 

Tujuan 

Penelitian 

1. Mendapatkan Suatu desain alat bantu untuk 

proses permesinan pada mesin ChamfeeringDR 

99 

Metode DFMA 

Sumber 
Skripsi Jurusan Teknik Industri Universitas 

Indonesia 

M. Fadhlan G. 2016 

Judul 
Perancangan Bisnis Model Canvas sebagai alternatif 

strategi bisnis budidaya ikan gurame 

Lokasi Universitas Bandar Lampung 

Tujuan 

Penelitian 

1. Untuk memahami gambaran model bisnis yang 

sedang dijalani UKM Mitra Mina dengan 

menggunakan Business Model Canvas. 

 2. Untuk memberikan pilihan strategi bisnis yang 

tepat kepada UKM Mitra Mina.  
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Metode Bisnis Model Canvas 

Sumber Skripsi Universitas Bandar Lampung 

M. Rizki 2015 

Judul 

Pembuatan Briket Swamerekat Dari Cangkang Buah 

Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Alternatif 

Yang Bernilai Ekonomis 

Lokasi 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Pekanbaru Riau 

Tujuan 

Penelitian 

1. Mengetahui tahapan-tahapan dalam proses 

pembuatan arang briket yang unggul dari 

campuran limbah cangkang sawit dan ampas tebu. 

2. Mengetahui kualitas briket yang optimal dengan 

melakukan serangkaian uji proximate, yang 

dikandung oleh arang briket  

3. Mengetahui biaya produksi pembuatan arang 

briket dari limbah cangkang kelapa sawit dan 

ampas tebu serta melakukan perbandingan nilai 

ekonomis dari bahan bakar lainnya. 

Metode 
     Desain Eksperimen Dengan Model Rancangan Acak 

Lengkap dan Full Costing 

Sumber Skripsi Jurusan Teknik Industri UIN SUSKA RIAU 

 

Eldho Restu M 

 

2016 

Judul 
Penerapan Model Bisnis Dan Strategi Alternatif 

Berdasarkan Business Model Canvas (Studi Pada 
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Ukm Radja promosi) 

Lokasi Universitas Bandar Lampung 

Tujuan 

Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

rancangan Business Model Canvas yang baru dan 

strategi alternatif yang dapat diterapkan bagi UKM 

RadjaPromosi. 

Metode Bisnis Model Canvas 

Sumber Skripsi Universitas Bandar Lampung 

ANDRI SALEH 2017 

Judul 

Analisis Perancangan BioBriket Biji Salak 

menggunakan Metode Design for Manufactur dan 

Bisnis Model Canvas 

Lokasi 

Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Pekanbaru Riau 

Tujuan 

Penelitian 

1. Memperhitungkan Harga pokok produksi 

Briket biji salak 

2. Menganalisa Design for Manufactur untuk 

pengolahan limbah biji salak menjadi briket 

dan mengetahui potensi bisnis briket biji salak 

dengan Bisnis Model Canvas. 

 

Metode Design for Manufactur dan Bisnis Model Kanvas 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan ini di bagi dalam enam bab, uraian dan 

penjelasansecara singkat adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

serta teori tentang pendukung dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisikan penjelasan secara skematis langkah-langkah pembahasan 

yangdigunakan dalam pelaksanaan penelitian, sesuai dengan 

metodologi penelitian yang di buat. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

 Berisikan data-data yang di peroleh di lapangan untuk di olah sesuai 

dengan masalah yang di teliti, sedangkan pengolahan data berisikan 

tentang proses perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa 

di pahami sehingga membantu di dalam menganalisa. 

BAB V ANALISA 

 Analisa dari hasil pengolahan data yang di lakukan berdasarkan teori 

yang di gunakan. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan 

dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 


