PENGUSAHAAN KEMIRI (Aleurites mollucana wild) DI DESA
KUALA, TIGA BINANGA, TANAH KARO
Oleh :
Santiyo Wibowo

ABSTRAK
Kemiri (Aleurites mollucana Wild) merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu
dan tanaman multi guna yang cukup potensial dikembangkan. Selain sebagai
penghasil biji untuk keperluan bumbu masak, bahan baku industri cat, pernis, sabun,
lilin, obat-obatan dan kosmetik, kayunya dimanfaatkan sebagai kayu lapis, peti, korek,
pulp dan peralatan rumah tangga, serta berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah
dan air. Di Desa Kuala, Kabupaten Tanah Karo pengusahaan kemiri cukup
memberikan kontribusi ekonomi bagi petani kemiri, pedagang pengumpul dan
pengecer. Selain itu telah menumbuhkan usaha jasa pengupasan biji kemiri skala
rumah tangga dengan menggunakan peralatan sederhana. Persentase biji kupas
menggunakan cara tersebut adalah 48 % daging (Kernel) biji utuh 52 % daging biji
pecah.
Kata Kunci : Kemiri, bij kupas, kernel

I.

PENDAHULUAN

Kemiri (Aleurites mollucana Wild) merupakan salah satu tanaman serba guna
(Multi Purpose Tree Species) yang termasuk famili Euphorbiaceae. Tanaman kemiri
dikenal sebagai penghasil biji yang dimanfaatkan untuk bumbu masak, bahan baku
industri seperti cat, pernis, sabun, pengawet kayu, pembuatan lilin, obat-obatan dan
kosmetik (Sunanto, 1994). Kayunya ringan ( berat jenis kering udara 0,31) dengan kelas
awet V dan kelas kuat IV, dapat dibuat kayu lapis,peti, korek api, pulp dan peralatan
rumah tangga karena mempunyai sifat pengerjaan yang mudah (Anonim, 1981).
Kulit biji ( cangkang) dapat dimanfaatkan untuk bahan obat nyamuk bakar dan
arang. Ampas dari pengolahan minyak dapat digunakan untuk pakan ternak dan pupuk
tanaman karena mengandung unsur NPK yang cukup tinggi. Selain itu pohon kemiri
dapat berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air terutama di Daerah Aliran
Sungai (DAS) serta daerah bertopografi miring atau curam.
Prospek tanaman kemiri cukup baik karena budidaya, pemeliharaan dan
pemasarannya tidak sulit, bahkan sudah menjadi komoditas ekspor ke negara Malaysia,
Singapura, Amerika, Arab Saudi, Hongkong dan Australia.
Prospek yang baik terhadap permintaan kemiri dari dalam dan luar negeri
belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas tanaman kemiri maupun
pendapatan petani, bahkan menurut Sunanto (1994), pada tahun 1990 terjadi
penurunan luas areal tanaman kemiri dari 6.649 ha dengan produksi 8.345 ton,
1

Peneliti pada balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli

Pengusahaan Kemiri (Aleurites mollucana wild) di Desa Kuala (Santiyo Wibowo)

71

menjadi 3.123 ha dengan produksi 3.266 ton pada tahun 1991. penurunan jumlah
areal tersebut diduga disebabkan oleh sikap petani kemiri yang tidak merasakan
keuntungan dari usaha kemiri, sehingga mengkonversinya menjadi lahan pertanian
lain yang lebih menguntungkan. Tulisan ini menyajikan hasil kajian pengusahaan, tata
niaga dan permasalahan kemiri pada sentra produksi kemiri di Kecamatan Tiga
Binanga, Kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatera Utara.
II. METODE PENELITIAN
A. Pemilihan Lokasi
Penelitian dilaksanakan di Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten
Tanah Karo. Lokasi penelitian ditunjuk secara sengaja (Purposive Sampling). Pemilihan
lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan sentra
produksi kemiri dan sentra usaha pengupasan biji kemiri. Selain itu daerah tersebut
merupakan daerah lintasan dengan Kabupaten Dairi dan daerah lintasan menuju
Aceh Tenggara sehingga pada daerah tersebut akses terbuka untuk perdagangan.
B. Pengumpulan Data
Pengambilan data dilakukan dengan observasi atau pengamatan langsung di
sentra produksi terpilih dengan bantuan kuisioner dan wawancara. Data sekunder
dikumpulkan dari beberapa instansi terkait dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan
mulai dari proses pemanenan buah , proses pengolahan ( pengeringan biji, pemecahan
biji, sortasi) dan tata niaga kemiri
C. Analisis Data
Dilaksanakan percobaan pengupasan biji kemiri yang sudah dijemur selama
4-5 hari untuk mengetahui persentase biji kupas kulit. Setiap 100 biji akan dipecahkan
menggunakan alat yang biasa dipakai petani dan dihitung inti biji (kernel) utuh dan
kernel pecah. Penghitungan diulang sebanyak sepuluh kali.
Persentase biji (%) = Jumlah biji kemiri kupas utuh yang dihasilkan x 100 %
Jumlah biji kemiri awal
Data hasil pengamatan disajikan secara deskriptif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Lokasi
Desa Kuala berada di kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karo, Propinsi
Sumatera Utara, pada ketinggian 625 meter dpl, topografi dataran berombak 15 %,
0
0
berombak-berbukit 35%, berbukit-bergunung 50%. Suhu udara antara 18 C - 30 C
dengan kelembaban udara harian rata-rata 72 % (Anonim, 2002).
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Jumlah penduduk 1258 orang terdiri dari 637 laki-laki dan 621 perempuan.
Jumlah kepala keluarga (KK) 253 KK dengan rata-rata 4,97 orang/KK. Penduduk
yang bermata pencaharian sebagai petani 82 %, sedangkan sisanya sebagai pedagang,
Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri, montir dan sopir angkutan.
Luas wilayah 11 km2 dan 1100 ha, dengan peruntukkan lahan adalah sawah 45
ha, tanah kering 727 ha, bangunan/ pekarangan 2 ha dan peruntukkan lainnya 322 ha.
jarak kota kecamatan ke ibukota kabupaten sekitar 37 km dengan waktu tempuh
antara 1,5 sampai 2 jam.
B. Deskripsi Usaha Tani dan Pola Pengusahaan
Kegiatan pengusahaan tanaman kemiri yang dilakukan masyarakat Desa Kuala,
Kecamatan Tiga binanga, Tanah Karo merupakan pekerjaan sampingan, pekerjaan
utama adalah sebagai petani. Hasil pengamatan menunjukkan, umumnya pohon
kemiri ditanam di lahan yang mempunyai topografi miring serta di areal pekarangan
rumah masyarakat. Lahan yang bertopografi datar ditanami jagung atau palawija.
Saat ini luas lahan tanaman kemiri di Desa Kuala sebesar 12,8 ha dengan produksi
biji mencapai 8 ton per tahun atau 0,625 ton per ha per tahun. Bila diasumsikan jumlah
tanaman kemiri sebanyak 10 pohon/ha, maka produksi biji sebesar 62,5 kg per pohon
per tahun.
Usaha tani kemiri di desa tersebut tergolong tidak intensif dimana penggunaan
pupuk hanya pada awal penanaman sampai umur 1 tahun, tidak dilakukan
pengendalian hama dan penyakit serta pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara
intensif. Bahkan terdapat tanaman kemiri yang merupakan tanaman liar atau tidak
sengaja di tanam. Menurut Sunanto (1994), salah satu cara pemeliharaan tanaman
kemiri adalah dengan pemangkasan yang bertujuan untuk memperbanyak
percabangan, tanaman tidak tinggi, memudahkan penyemprotan pestisida untuk
membasmi hama dan penyakit, serta mempercepat tanaman berbunga dan berbuah.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengusahaan kemiri di desa Kuala
menggunakan cara sebagai berikut :
a. Pemanenan Buah
Pemanenan buah kemiri tidak dilakukan dengan cara mengunduh atau
memetik buah dari tangkainya, melainkan dengan mengumpulkan buah kemiri
yang sudah masak dan jatuh di tanah. Buah yang masak, cukup mudah dikupas
untuk diambil bijinya.
b. Penjemuran
Penjemuran biji dilakukan dengan menghamparkan biji di atas terpal secara
merata dengan lama penjemuran antara 3 sampai 6 hari tergantung cuaca.
Selanjutnya biji dapat disimpan, dijual atau dikupas bijinya.
c. Pemecahan Kulit Biji
Petani menjual biji kemiri dalam keadaan utuh atau biji kemiri yang sudah
dikupas. Untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, petani akan menjual
dalam keadaan biji kupas. Pemecahan kulit biji dilakukan dengan menggunakan
alat pengupas sederhana yaitu sebuah kantong karet seukuran biji kemiri yang
diikatkan pada sepotong bambu yang panjangnya 30-40 cm (Gambar 1). Biji
kemiri yang sudah dijemur, dimasukkan ke dalam kantong karet, kemudian
dipukulkan pada sebuah batu, sehingga tempurungnya pecah dan daging biji
(kernel) mudah diambil.
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d. Sortasi Daging Biji (kernel)
Kernel atau daging biji kemiri disortasi antara daging biji utuh dan yang pecah.
Selanjutnya kernel dijemur kembali untuk mencegah serangan jamur atau
cendawan pada saat penyimpanan.

Gambar 1. Alat Pemecah Biji Kemiri Sederhana
C. Presentase Biji Kupas
Hasil pengukuran biji kemiri kupas disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Biji Kemiri Kupas
Ulanga n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rerata

Jumlah Biji
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Kernel Utuh
41
59
52
48
54
37
44
42
45
58
48

Kernel Pecah
59
41
48
52
46
63
56
58
55
42
52

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa penggunaan alat sederhana dihasilkan Kernel
utuh sebesar 48%, Kernel pecah 52. Persentase kernel utuh menggunakan cara
tradisional relatif kecil jika dibandingkan dengan menggunakan mesin pemecah
kemiri atau bahan kimia yang dapat memperoleh 60-80 % kernel utuh. Hasil penelitian
Jalil (1980) dalam Sunanto (1994) menunjukkan bahwa biji kemiri
yang dicelupkan ke dalam nitrogen cair (N2) selama 80 detik, kemudian biji dikupas
dengan mesin diperoleh 82,3% kernel utuh. Selain itu biji kemiri yang sudah lama
disimpan dapat menghasilkan kernel utuh yang lebih banyak dibandingkan biji kemiri
yang baru dipetik dari pohon.
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Akan tetapi untuk memperoleh 82,3% daging biji utuh dibutuhkan 0,942 Kg
nitrogen cair untuk setiap 1 kg biji kemiri. Hal ini memerlukan biaya produksi yang
cukup besar dan penanganannya cukup sulit serta beresiko bagi pekerja, karena sifat
zat nitrogen cair yang dapat membekukan kulit biji (tempurung) kemiri dalam
beberapa detik. Sehingga penangannya memerlukan kehati-hatian pekerja.
D. Pemasaran
Dalam sistem pemasaran kemiri, petani menjual dalam bentuk biji yang belum
dipecah kepada pedagang pengumpul tingkat desa/kecamatan, atau dalam bentuk
kernel yang langsung dijual ke pedagang pengecer kecamatan, meskipun jumlah
penjualan kemiri dalam bentuk kernel tidak sebanyak biji utuh dan sifatnya
berlangganan.
Dari Gambar 2. dapat dilihat bahwa terdapat tiga lembaga tata niaga yang
terlibat dalam pemasaran kemiri sampai ke konsumen akhir yaitu pedagang
pengumpul tingkat desa/kecamatan, pedagang pengumpul tingkat propinsi (grosir)
dan pedagang pengecer. pedagang pengumpul tingkat desa/kecamatan membeli
kemiri dengan cara mendatangi rumah petani dari satu desa ke desa lainnya,
selanjutnya dijual ke pedagang pengumpul tingkat propinsi (grosir) dalam bentuk biji
utuh atau biji kupas. Pedagang grosir menjual dalam partai besar kepada eksportir atau
industri dan ke pedagang pengecer yang selanjutnya ke konsumen akhir. Skema rantai
tata niaga kemiri dapat dilihat pada Gambar 2.
Petani Kemiri

Pedagang Pengumpul
tingkat desa/kecamatan

Pedagang Pengecer tingkat
kecamatan/Kabupaten/propinsi

Pedagang Pengumpul
Propinsi (Medan)

Konsumen

Eksportir
Industri

Gambar 2. Tata Niaga Kemiri
Hasil pengamatan dan Wawancara menunjukkan pada saat penelitian ini
dilaksanakan (Maret 2006) harga biji kemiri ditingkat petani adalah Rp. 3000,- per
tumbak atau Rp. 2000,-per kg (1 tumbak setara dengan 1,5 kg). Sedangkan harga
untuk kernel utuh antara Rp. 8000,- sampai Rp. 9000,- per kg, sementara harga kernel
pecah Rp. 7000,- sampai Rp. 7.500,- per kg.
Besarnya perbedaan antara harga biji utuh dengan biji kupas disebabkan
terjadinya penyusutan dari biji utuh ke biji kupas sebesar 65%-70% kulit biji dan
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30-35 isi biji (Syamsiah, 2000). Sehingga untuk memperoleh 1 kg inti biji diperlukan
kira-kira 3 kg biji kemiri. Apabila harga per kg biji kemiri utuh Rp. 2000,- maka
Rp. 2000,- x 3 Kg = Rp. 6000,- dan harga kernel Rp. 8000-9000,- per kg, akan diperoleh
keuntungan Rp. 2000-3000,- per 1 kg kernel ( perlu dipotong biaya pengupasan biji,
transportasi dan diasumsikan kernel utuh semua). Bagi petani yang ingin mendapatkan
penghasilan lebih besar akan mengolah sendiri biji kemirinya dan menjual ke pedagang
pengumpul atau pengecer dengan harga Rp.7500,- untuk kernel utuh dan Rp.6500,untuk kernel pecah.
Meskipun demikian pedagang pengumpul lebih menginginkan kemiri dalam
keadaan utuh dari petani, hal ini berkaitan dengan masa simpan kemiri. Kemiri utuh
dapat disimpan selama lebih dari satu tahun tanpa perubahan yang nyata dalam jumlah
dan komposisi minyaknya. Akan tetapi kemiri tanpa kulit biji tidak dapat disimpan
dalam waktu lama, karena akan diserang oleh hama gudang (tungau dan kumbang
penggerek) atau jamur, sedangkan kandungan minyaknya akan terurai dan
menghasilkan asam-asam (tengik) (Syamsiah, 2000).
Sampai saat ini belum ada peran serta KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai
pengumpul atau penampung biji kemiri baik di Desa Kuala maupun di Kecamatan
Tiga Binanga. Apabila koperasi dapat berperan serta, maka para petani dapat
diuntungkan dengan harga yang lebih baik, selain itu KUD diharapkan dapat menjalin
kerja sama yang baik dengan pihak industri, serta industri obat-obatan, kosmetik, cat,
vernis dan sabun. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan
motivasi menggerakkan KUD, sehingga tercipta pangsa pasar baik domestik maupun
ekspor.
E. Rumah Tangga
Selain menambah penghasilan petani kemiri, adanya pedagang pengumpul
desa/kecamatan membuka usaha sampingan lain bagi masyarakat desa yang tidak
memiliki tanaman kemiri yaitu sebagai tenaga pengupas biji kemiri. Untuk setiap
1 karung biji kemiri berisi 60 kg biasanya dikerjakan oleh 1 orang selama 1-2 hari.
Upah pengupasan biji untuk setiap karungnya adalah Rp. 10.000,-. Pengupasan biji
dilaksanakan di rumah penduduk. Pedagang pengumpul memberikan beberapa
karung biji kemiri kepada masyarakat tersebut dan setiap beberapa hari sekali biji
kemiri kupas akan diambil. Selain mendapatkan upah pengupasan, masyarakat
tersebut masih dapat menjual tempurung kemiri sebagai bahan bakar untuk memasak
dengan harga Rp. 2000,- per karung isi 60 kg. Hasil wawancara dengan masyarakat
pengupas biji menunjukkan mereka lebih menyukai pengupasan biji dengan cara
sederhana dibandingkan menggunakan mesin pengupas biji. Hal ini karena apabila
pedagang pengumpul mempunyai mesin pengupas biji, mereka akan kehilangan usaha
sampingan yang cukup membantu perekonomian keluarga.
V.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kemiri adalah salah satu hasil hutan bukan kayu dan merupakan tanaman
multiguna yang bermanfaat tidak saja bagi kepentingan manusia tetapi juga bagi
alam sebagai tanaman konservasi tanah dan air, sehingga perlu dikembangkan
melalui program hutan kemasyarakatan ataupun Hutan Tanaman Industri.
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2. Pengusahaan kemiri belum dilaksanakan secara intensif dan masih bersifat usaha
sampingan. Pengolahan biji masih dilaksanakan dengan cara sederhana yaitu
menggunakan tongkat pemukul dan batu, belum menggunakan mesin pengupas
biji kemiri. Meskipun di sisi lain pengolahan sederhana memberikan kontribusi
ekonomi bagi para pengupas biji kemiri.
3. hasil pengukuran bij kemiri yang dikupas menggunkaan cara sederhana diperoleh
persentase sebesar 48 % inti biji utuh dan 52 % inti biji pecah.
4. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk meningkatkan persentase biji kupas antara
lain dengan perlakuan penjemuran dan teknik pemukulan biji.
5. Pada saat ini belum ada lembaga mediator seperti KUD untuk membantu
petani/pengumpul dalam pemasaran biji kemiri untuk meningkatkan posisi
tawarnya.
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