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ABSTRAK 

Komoditas yang cukup menarik dalam dunia industri adalah minyak atsiri sereh wangi. Dalam 

industri modern saat ini miyak atsiri sereh wangi ini digunakan dalam produk pengusir serangga, anti 

inflamasi dan pereda nyeri, pengurang stres, pembantu pencernaan, pengharum alami pelancar 

detoksifikasi, pelemas otot, pembersih dapur, perawatan kulit alami, penenang hewan peliharaan, shampo 

dan kondisioner alami. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, 

keuntungan dan kelayakan usaha, mengetahui pengembangan usaha yang akan dilakukan, dan mengetahui 

permasalahan yang dihadapi. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survey, dengan studi kasus pada usaha 

penyulingan minyak atsiri sereh wangi. Kuesioner diberikan kepada pengelola usaha yaitu Bapak 

Basaluddin Salem. 

Hasil dari penelitian ini adalah biaya total sebesar RP.38.933.362, terdiri dari biaya tetap sebesar 

RP.683.662 dan biaya variabel sebesar Rp.38.249.700, penerimaan sebesar Rp.49.408.800, keuntungan 

sebesar Rp. 10.475.438, dan kelayakan usaha dengan RCR 1,27. Pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengembangkan usaha ke arah integrasi dengan ternak sapi dengan 

memanfaatkan limbah yang dihasilkan oleh proses penyulingan berupa daun sereh wangi kering yang 

dapat diolah menjadi silase untuk pakan sapi. Permasalahan yang dihadapi adalah input yang tidak stabil, 

kendala tenaga panen, dan sebagian masyarakat yang belum tertarik untuk membudidayakan tanaman 

sereh wangi. 
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ABSTRACT 

 An interesting commodity in the industrial world is lemongrass essential oil.  In today's modern 

industry, lemongrass essential oil is used in insect repellent, anti-inflammatory and pain relief, stress 

reduction, digestive aids, natural fragrances, detoxification agents, muscle relaxants, kitchen cleaners, 

natural skin care, pet tranquilizers, shampoos and conditioners.  naturally.  The purpose of this research is 

to determine the amount of costs, revenues, profits and business feasibility, knowing the business 

development that will be carried out, and knowing the problems faced. 

In this study, the method used was a survey method, with a case study on the business of citronella 

essential oil refining.  The questionnaire was given to business managers, namely Mr. Basaluddin Salem. 

The result of this study is a total cost of Rp. 38,933,362, consisting of fixed costs of Rp. 683,662 

and variable costs of Rp. 38,249,700, revenues of Rp. 49,408,800, profits of Rp.  10,475,438, and business 

feasibility with RCR 1.27.  Business development that can be done is to develop a business towards 

integration with cattle by utilizing the waste produced by the distillation process in the form of dry fragrant 

lemongrass leaves which can be processed into silage for cow feed.  The problems faced are unstable 

input, constraints on harvest power, and some people who are not interested in cultivating citronella plants. 
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PENDAHULUAN

Perkembangan industri memang  menjadi 

tuntutan utama di dunia modern saat ini. Sebagian 

penilaian tentang kemajuan sebuah negara dinilai 

dari seberapa maju industrinya. Semua negara di 

dunia berlomba lomba untuk melakukan peningkatan 

dalam bidang industri. Salah satu industri yang 

sangat penting adalah industri obat-obatan dan bahan 

pewangi. 

Komoditas yang cukup menarik dalam dunia 

industri adalah minyak atsiri sereh wangi. Minyak ini 

telah lama digunakan di Cina, Indonesia, dan 

Srilanka untuk mengurangi ruam, inflamasi, infeksi, 

rasa sakit, dan kondisi kesehatan lainnya. Selain itu 

minyak atsiri sereh wangi banyak digunakan sebagai 

minyak wangi alami, penolak serangga, serta 

menjadi bagian dalam produk kecantikan dan rumah 

tangga. 

Minyak atsiri sereh wangi memiliki 

kandungan utama sitronellal (32% hingga 45%), 

geraniol (12% hingga 18%), sitronellol (12 higga 

15%) geraniol asetat (3% hingga 8%), sitronellol 

asetat (2 higga 4%), elenol dan sekswiterpene lain (2 

hingga 5%) elemen dan kadinene (2 hingga 5%) dan 

limonene (1% hingga 4%) (Ketaren, 2008). 

Citronella oil memiliki sifat antiseptik, antimikroba, 

dan antijamur. Karena efektif melawan infeksi, 

bakteri, dan jamur, Citronella oil juga bisa digunakan 

untuk membersihkan permukaan perabot dan 

memurnikan udara. Dalam industri modern saat ini 

miyak atsiri sereh wangi ini digunakan dalam produk 

pengusir serangga, anti inflamasi dan pereda nyeri, 

pengurang stres, pembantu pencernaan, pengharum 

alami,pelancar detoksifikasi, pelemas otot, 

pembersih dapur, perawatan kulit alami, penenang 

hewan peliharaan, shampo dan kondisioner alami. 

Salah satu pilihan dalam mengembangkan 

usaha adalah dengan melakukan diversivikasi usaha. 

Diversivikasi usaha adalah suatu usaha untuk 

menganekaragamkan produk yang dihasilkan. 

Dengan menghasilkan berbagai macam produk, 

maka perusahaan akan lebih diuntungkan karna tidak 

hanya terpaku pada penjualan satu macam produk, 

perusahaan akan menjadi lebih stabil saat terjadi 

fluktuasi harga.  

Usaha penyulingan minyak atsiri sereh wangi 

yang dikelola oleh Bapak Haji Basaludin Salem ini 

merupakan usaha yang masih sangat potensial untuk 

dikembangkan. Usaha ini melakukan penyulingan 

sereh wangi dengan kapasitas dua ton perhari. 

Minyak sereh wangi ini kemudian akan dikirimkan 

kepada pembeli yang ada di pulau jawa untuk 

kemudian digunakan menjadi bahan baku dalam 

berbagai produk industri. 

Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, 

keuntungan, kelayakan usaha, mengetahui 

pengembangan usaha yang akan dilakukan, untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh usaha 

penyulingan minyak atsiri sereh wangi milik Bapak 

Basaluddin Salem di Desa Teluk Kepayang 

Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini dilakukan di sebuah usaha 

penyulingan minyak atsiri sereh wangi di Desa Teluk 

Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah 

Bumbu. Waktu yang diperlukan dalam melakukan 

penelitian ini dimulai dari bulan April 2020 sampai 

dengan bulan Juni 2020. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini 

ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data primer melalui wawancara 

dengan cara mengisi kuisioner yang telah disiapkan 

serta data sekunder ini diperoleh dari istansi yang 

terkait dengan penelitian. 

Biaya 

Biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha 

penyulingan minyak sereh wangi terbagi menjadi 

biaya tetap dan biaya operasional/variabel. 

Biaya total TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = total cost/biaya total (Rp) 

FC = biaya tetap / Fixed cost (Rp) 

VC = biaya variabel/ Variabel cost (Rp) 

Penyusutan  

Penyusutan adalah penyisihan sejumlah 

biaya secara rutin setiap bulan atau periode waktu 

terttentu terhadap barang-barang (aktiva tetap), 
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peralatan yang digunakan dalam usahatani yang 

bertujuan agar dapat mengganti peralatan tersebut 

ketika masa ekonomisnya habis. Rumus untuk 

menghitung penyusutan menggunakan metode garis 

lurus yaitu :  P=  
𝑵𝑩−𝑵𝒔

𝑵𝑼
 

Keterangan :   

 P = Biaya penyusutan   

 Nb = Nilai Baru 

 Ns = Nilai Sisa 

 Ne = Nilai Ekonomis 

Penerimaan (Revenue) 

Penerimaan adalah merupakan hasil kali 

antara banyaknya ouput atau hasil fisik yang 

diperoleh selama masa produksi dari ushatani 

tersebut dengan harganya (Kasim 2004), dinyatakan 

dalam rumusan serbaghai berikut : 

Total Revenue TR = P . Q  

Keterangan  

TR = Total Penerimaan Usaha penyulingan 

minyak atsiri sereh wangi 

 P = Harga minyak atsiri 

 Q = Banyaknya Output atau hasil 

produksi./periode 

Keuntungan  

Keuntungan adalah selisih antara total 

penerimaan yang diperoleh dengan semua biaya 

yang dikeluarkan dalam semua penyelenggara 

kegiatan produksi ( Kasim, 2004), atau dapat 

dirumuskan sebagai berikut : π = TR – TC 

Keterangan  :  

π      = keuntungan usaha penyulingan minyak atsiri 

sereh wangi 

TR   = Total Penerimaan usaha penyulingan minyak 

atsiri sereh wangi 

TC   = Total Biaya usaha penyulingan minyak atsiri 

sereh wangi 

Kelayakan Usaha 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan yang 

diperoleh digunakan analisis RCR (Revenue Cost 

Ration), yaitu perbandingan antara total penerimaan 

dan total biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha 

(Kasim, 2004), dengan rumus sebagai berikut:    

𝐑𝐂𝐑 =
𝐓𝐑

𝐓𝐂
 

  

Keterangan :  

RCR = Tingkat Kelayakan Usaha/Revenue Cost 

Ratio  

TR =  Total Penerimaan/ Total Revenue  

TC    = Total Biaya/ Total Cost  

Dengan kereteria : 

RCR =   1 artinya usaha yang dilaksanakan impas 

(tidak untung dan tidak rugi) 

RCR = <1 artinya usaha yang dilaksanakan rugi 

RCR = >1 artinya usaha yang dilaksakan untung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Usaha Penyulingan 

MinyakAtsiri Sereh Wangi 

Usaha penyulingan minyak atsiri sereh wangi 

milik Bapak Haji Basaluddin Salem ini terdapat di 

Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu 

Kabupaten Tanah Bumbu. Pabrik ini memiliki satu 

set alat penyulingan yang memiliki kapasitas ketel 1 

ton.  

Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2016 

dimulai dari penyiapan lahan, penanaman, dan 

perawatan. Pabrik mulai didirikan pada tahun 2017 

dan akhirnya mulai beroperasi pada tahun 2018. 

Dalam satu hari dilakukan 2 kali proses 

penyulingan dengan jumlah bahan baku 1 ton per 

proses sehingga dalam satu hari pabrik penyulingan 

minyak atsiri ini menggunakan bahan baku sebanyak 

2 ton tanaman sereh wangi. Jumlah tenaga kerja yang 

mengoperasikan pabrik penyulingan ini berjumlah 

tiga orang. 

Bahan baku untuk keberlangsungan usaha ini 

berasal dari milik pribadi Bapak Basaluddin Salem 

dan juga dari masyarakat sekitar yang juga 

membudidayakan tanaman sereh wangi tersebut. 

Lahan pribadi milik Bapak Basaluddin Salem ini 

seluas 6 hektar dengan jumlah 60.000 rumpun sereh 

wangi. Dengan satu kali panen menghasilkan kurang 

lebih 3 kg dalam setiap rumpun. Pengulangan panen 

dapat dilakukan setiap 3 bulan. 

Dalam proses penyulingan sangat penting 

untuk mengubah uap kembali menjadi zat cair, oleh 

karna itu dibuatlah sebuah kolam air yang akan 

digunakan untuk menganti air secara terus menerus 

yang ada di dalam kondensor. Kolam ini dibuat 

dengan meggunakan alat berat eksavator yang di 
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sewa dengan biaya per jam. Kolam ini memiliki 

ukuran 4 x 5 meter degan kedalaman 3 meter. Air 

yang ada kolam ini dialirkan ke kondensor dengan 

menggunkan mesin pompa air. Untuk pembuatan 

kolam ini menggunakan biaya sebesar Rp.5.000.000. 

Bangunan pabrik penyulingan minyak atsiri 

sereh wangi ini terbuat dari kayu yang cukup mudah 

didapatkan di sini dan sangat kuat menahan berat. 

Dengan ukuran bangunan pabrik 6 m x 8 m dan luas 

48 m2 dan memiliki 2 tingkat. Untuk pembuatan 

bangunan pabrik penyulingan minyak atsiri ini 

memerlukan biaya total sebesar Rp.25.000.000. 

Biaya ini dikeluarkan untuk membeli tiang kayu, 

kaso kayu, reng kayu, atap seng, papan, semen, bata 

merah, pasir, dan batu pondasi. 

Motivasi Bapak Basaluddin Salem dalam 

membangun usaha ini dimulai ketika beliau 

menghadiri sebuah seminar tentang sistem integrasi 

antara penyulingan minyak atsiri dengan peternakan 

sapi bali yang beliau hadiri di aceh. Dari seminar 

tersebut beliau pun berkeinginan untuk memulai 

usaha budidaya sereh wangi tersebut. Selain untuk 

keperluan bisnis beliau pun berniat untuk 

mempelopori masyarakat dalam membudidayakan 

sereh wangi, karna beliau menganggap bahwa 

tanaman ini memiliki nilai jual dan mudah 

dibudidayakan sehingga dapat menarik masyarakat 

untuk mulai membudidayakan tanaman sereh wangi 

juga. Hingga tujuan akhirnya adalah beliau ingin 

tanaman sereh wangi ini menjadi salah satu alternatif 

tanaman masyarakat yang dapat meningkatkan 

pendapatan. 

Modal 
Modal yang digunakan untuk mendirikan 

usaha penyulingan minyak atsiri sereh wangi ini 

adalah modal milik Bapak Basaluddin Salem secara 

pribadi. Modal yang digunakan untuk membangun 

pabrik penyulingan mnyak atsiri ini sebesar 

Rp.150.000.000 meliputi biaya bahan material 

bangunan, biaya tukang pembuatan bangunan untuk 

peralatan, pembelian satu set alat penyulingan, dan 

membayar biaya pemasangan alat penyulingan. 

Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang ada dalam pabrik 

penyulingan minyak atsiri sereh wangi ini sebanyak 

tiga orang yang masing masing digajih sebesar 

Rp.50.000 per satu kali produksi. Adapun pembagian 

kerja yang ada dalam pabrik penyulingan minyak 

atsiri sereh wangi ini yaitu menimbang bahan baku 

sereh wangi yang datang, mengumpulkan bahan 

baku sereh wangi, memasukkan bahan baku sereh 

wangi ke dalam ketel, menyalakan pompa air, 

memasukkan kayu bakar ke dalam dapur 

pembakaran, menyalakan api, menambahkan kayu 

bakar ke dapur pembakaran, memisahkan rendemen 

minyak dari air, dan memasukkan minyak kedalam 

jerigen. 

Pada hari-hari biasa tenaga kerja ini mulai 

bekerja pada jam 08:00 sampai jam 17:00 dengan 2 

kali melakukan produksi minyak atsiri. Namun saat 

ada kiriman bahan baku daun sereh wangi dari kebun 

milik masyarakat maka produksi bisa mencapai 3 

kali dalam sehari. 

Teknis Budidaya Sereh Wangi 

Teknis budidaya sereh wangi yang dilakukan 

di kebun milik Bapak Basaluddin Salem adalah 

sebagai berikut : 

1. Penyiapan lahan 

Penyiapan lahan yang dilakukan di kebun 

milik Bapak Basaluddin Salem ini  dimulai dengan 

pembersihan lahan dari tanaman liar yang terdapat 

dilahan yang akan ditanami sereh wangi. Tanaman 

liar ini dibersihkan dengan menggunakan alat berat 

buldoser. Setelah tanaman liar dibersihkan lalu tanah 

ditraktor sehingga tanah menjadi lebih gembur dan 

mempermudah penanaman 

2. Penyiapan bibit 

Bibit yang ditanam di kebun milik Bapak 

Basaluddin Salem ini adalah bibit lokal yang beliau 

beli dari penduduk yang menanam sereh wangi. 

Beliau mengumpulkan dari rumah ke rumah dengan 

jumlah sedikit demi sedikit sehingga diperlukan 

waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan 

semua bibit. 

3. Penanaman 

Penanaman bibit sereh wangi di kebun milik 

Bapak Basaluddin Salem ini dilakukan secara 

bertahap dengan jumlah sedikit demi sedikit. Jumlah 

bibit yang ditanam berjumlah 60.000 bibit pada 

lahan seluas 6 hektar dengan jarak tanam 1 m x 1 m. 
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Penanaan ini dilakukan dengan menggunakan alat 

cangkul untuk membuat lubang tanam ditanah. 

4. Perawatan 

Perawatan yang dilakukan dari menanam 

sampai panen adalah dengan pemberantasan gulma 

yang tumbuh di sela sela tanaman sereh wangi. 

Pemberantasan gulma ini dilakukan dengan cara 

menyemprot obat Paratop kepada gulma. 

5. Pemanenan 

Pemanenan pertama dapat dilakukan saat 

tanaman sereh wangi berumur 6 bulan. Setelah 

pemanenan pertama, pemanenan tanaman sereh 

wangi ini dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. 

Dalam setiap rumpun tanaman sereh wangi ini bisa 

didapatkan kurang lebih 3 kilogram daun basah. 

Pemanenan dilakukan dengan memotong daun sereh 

wangi menggunakan mesin pemotong rumput.  

6. Pengangkutan 

Daun sereh wangi yang telah dipanen 

dikebun akan dibawa ke pabrik dengan 

menggunakan mobil pick-up yang telah di sediakan 

untuk alat pengangkutan daun sereh wangi tersebut. 

Proses Produksi Minyak Atsiri Sereh Wangi 

Proses penyulingan minyak atsiri di pabrik 

milik Bapak Basaluddin Salem ini meliputi 

penimbangan, penjemuran, penyulingan, pemisahan, 

pengemasan, penimbangan, penyimpanan, dan 

pengiriman.  

1. Penimbangan bahan baku sereh wangi 

Penimbangan ini dilakukan sesaat setelah 

bahan baku datang dalam keadaan basah. 

Penimbangan ini dilakukan saat membeli bahan baku 

yang datang dari petani luar. Dalam pembelian bahan 

baku ini tidak dilakukan proses grading atau 

pemilihan berdasarkan kualitas karena beliau sudah 

berjanji untuk membeli hasil panen dari masyarakat. 

Kurang profesionalnya dalam pembelian bahan baku 

dan kualitas bahan baku yang kurang diperhatikan 

inilah yang menyebabkan rendahnya rendemen 

minyak atsiri sereh wangi yang dihasilkan. 

2. Penyulingan   

Setelah bahan baku sereh wangi ditimbang 

maka bahan baku sereh wangi dapat langsung 

dimasukkan kedalam ketel penyulingan yang di 

bagian baawahnya terdapat air yang dipisahkan 

dengan sarangan. Setelah semua bahan baku telah 

dimasukkan kedalam ketel maka tutup ketel pun 

dipasang dengan rapat sehingga tidak akan ada uap 

yang keluar kecuali melewati pipa yang diarahkan 

kepada kondensor yang akan mengubah uap air 

tersebut kembali menjadi cairan. 

Suhu saat pembakaran ini diatur agar selalu 

pada suhu 80°c. suhu ini adalah suhu yang 

dibutuhkan agar minyak atsiri dapat disuling dari 

daun sereh wangi. Menurut keterangan responden 

jika suhu dibawah ini maka minyak atsiri tidak akan 

keluar dan jika suhu lebih dari ini maka dapat 

merusak kualitas dari minyak atsiri yang dihasilkan. 

Lamanya proses penyulingan untuk satu kali 

produksi berkisar antara 5 sampai 6 jam. 

3. Pendinginan 

Didalam kolam pendingin ini uap air yang 

berasal dari ketel penyulingan akan diubah menjadi 

cairan lagi dengan menurunkan suhunya. Kolam ini 

memiliki pipa yang dibentuk melingkar bertingkat 

dan direndam didalam air yang terus menerus diganti 

agar suhunya tetap dingin. Air yang ada dikolam 

pendingin ini terus menerus diganti dengan 

menggunakan mesin pompa air. Alat untuk 

mengubah uap menjadi zat cair ini disebut 

kondensor. 

4. Pemisahan 

Setelah uap air kembali menjadi zat cair 

maka akan di masukkan kedalam bak pemisahan. 

Didalam bak pemisahan ini minyak atsiri dan air 

akan terpisah berdasarkan berat massa jenis sehingga 

minyak yang memiliki massa jenis lebih ringan akan 

berada di atas dan air yang memiliki massa jenis 

lebih berat akan berada dibagian bawah dari bak 

pemisah. Minyak atsiri sereh wangi yang berada di 

atas akan diambil menggunakan wadah yang terbuat 

dari stainless steel untuk kemudian dilakukan 

pengemasan. Dibagian bawah bak pemisah terdapat 

keran pembuangan air untuk mengurangi jumlah air 

yang berlebih pada bak pemisah. Dalam satu ton 

bahan baku daun sereh wangi dihasilkan kurang 

lebih 7 liter atau 5,6 kilogram. Rendemen ini kurang 

lebih 0,56%.  

5. Penyaringan 

Setelah dipisahkan dengan air maka minyak 

atsiri dilakukan penyaringan untuk menghilangkan 

kotoran yang dapat mengurangi kualitas dari minyak 
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atsiri tersebut. Penyaringan ini meggunakan saringan 

yang digunakan untuk menyaring tepung dengan 

lubang yang sangat kecil sehingga kotoran tidak 

dapat melewati saringan tersebut. 

6. Pengemasan 

Pengemasan dilakukan dengan memasukkan 

minyak atsiri sereh wangi kedalam jerigen plastik 

dengan kapasitas 5 liter. Dengan menggunakan 

jerigen inilah kemudian minyak atsiri akan 

dikirimkan. 

7. Penyimpanan 

Setelah minyak atsiri sereh wangi 

dimasukkan ke dalam jerigen maka minyak atsiri 

akan disinpan keruangan yang memiliki suhu ruang 

agar menghindari kerusakan atau penurunan kualitas 

minyak atsiri. 

8. Pengiriman 

Pengiriman minyak atsiri sereh wangi ini 

dilakukn menggunakan jasa pengiriman dalam 

bentuk paket sehingga pihak perusahaan hanya 

membayar kepada jasa pengiriman tersebut. Jumlah 

minyak atsiri yang dikirimkan minimal sejumlah 100 

kilogram yang akan dilakukan dalam waktu sebulan 

sekali. 

Pemasaran 

Hasil dari produksi ini berupa minyak atsiri 

sereh wangi murni yang akan dikirimkan ke pulau 

jawa, yaitu ke PT. Indesso Aroma. Pengiriman hasil 

produksi ini menggunakan jasa antar paket yang 

akan mengirimkan lewat jalur laut. 

PT. Indeso ini membeli dengan harga 

Rp.170.000 per kilogram ketika minyak atsiri sereh 

wangi ini sudah sampai ditempat. Jadi biaya 

pengiriman ini ditanggung oleh pengusaha 

penyulingan minyak atsiri. Harga jual minyak atsiri 

ini adalah hasil dari perjanjian Bapak Basaluddin 

Salem ini dengan pihak PT. Idesso Aroma sehingga 

dalam kondisi apapun PT. Idesso Aroma akan tetap 

membeli dan dengan harga yang sama. Karena 

perjanjian inilah usaha penyulingan minyak atsiri 

milik Bapak Basaluddin Salem ini tetap berproduksi 

dan menjual hasilnya meskipun dalam kondisi 

pandemi virus corona. 

Menurut Bapak Basaluddin Salem, 

pemasaran minyak atsiri sereh wangi ini termasuk 

mudah. Saat ini banyak perusahaan yang akan 

membeli minyak atsiri. Hanya saja letak perusahaan 

itu yang masih banyak di pulau jawa. 

Analisis Biaya Penyulingan Minyak Atsiri 

Biaya tetap 

Biaya tetap ini didefinisikan sebagai biaya 

yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak atau 

sedikit. Komponen biaya tetap ini meliputi biaya 

sewa lahan dan bangunan,  dan penyusutan alat. 

1. Biaya sewa lahan dan bangunan 

Biaya sewa lahan dan bangunan yang 

dikeluarkan oleh usaha penyulingan minyak atsiri 

sereh wangi ini dihitung Rp.3.000.000 per tahun atau  

Rp.250.000 per bulan. Biaya ini digunakan untuk 

menyewa tanah dengan bangunan pabrik dan kolam 

dengan luas tanah 120 m2.  

2. Biaya penyusutan alat 

Biaya penyusutan alat yang dikeluarkan oleh 

usaha penyulingan minyak atsiri ini adalah sebesar 

Rp.433.662. biaya ini adalah biaya penyusutan alat 

untuk peralatan satu set alat penyulingan, pengait, 

timbangan, penyorong kayu bakar, saringan, corong, 

sendok stainless, kapak, dan pompa air. 

Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya pengeluaran 

yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah 

produksi yang dihasilkan. Semakin tinggi produksi 

maka akan semakin besar pula biaya variabel yang 

harus dikeluarkan. Yang termasuk biaya variabel ini 

adalah tenaga kerja, bahan baku, kayu bakar, listrik, 

transportasi, dan air. 

1. Tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan selama 

satu kali proses produksi ini adalah sebesar 

Rp.150.000  kepada tiga orang tenaga kerja. Tenaga 

kerja ini bekerja 6 hari dalam seminggu dan libur 

pada hari jum’at. Gaji tenaga kerja ini dihitung setiap 

kali produksi dan dibayarkan setiap minggu. Dengan 

rata-rata dalam satu bulan bisa memproduksi sekitar 

50 kali maka upah tenaga kerja dalam satu bulan 

adalah Rp.7.500.000. Dalam penelitian ini pemilik 

usaha tidak dihitung sebagai tenaga kerja karena 

beliau tidak ikut bekerja didalam pabrik, beliau 

hanya datang pada hari sabtu dan minggu untuk 

mengecek laporan dari pekerja tersebut. Pelaksanaan 
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proses produksi hingga pengemasan diserahkan 

kepada para pekerja tersebut. 

2. Bahan baku daun sereh wangi 

Bahan baku utama untuk usaha penyulingan 

minyak atsiri ini adalah daun sereh wangi. Harga 1 

kg bahan baku daun sereh wangi adalah Rp.500. Hal 

ini dihitung sama untuk bahan baku yang membeli 

dari petani lain ataupun milik Bapak Basaluddin 

Salem sendiri. Untuk sekali produksi diperlukan 

bahan baku daun sereh wangi sebanyak 1.000 kg, 

sehingga biaya bahan baku daun sereh wangi yang 

diperlukan untuk satu kali produksi adalah 

Rp.500.000. Dengan rata rata dalam satu bulan dapat 

memproduksi sebanyak 50 kali maka biaya bahan 

baku daun sereh wangi dalam satu bulan adalah 

Rp.25.000.000. 

3. Kayu bakar 

Kayu bakar adalah bahan bakar utama untuk 

menghasilkan panas yang diperlukan selama proses 

penyulingan. Kayu bakar ini dicari oleh para pekerja 

dengan menggunkan kendaraan transportasi yang 

disediakan oleh pabrik. Biaya yang dikeluarkan 

untuk bahan kayu bakar ini adalah sebesar Rp.50.000 

per m3 sebagai upah pencarian kayu bakar. 

Penggunaan kayu bakar dalam satu kali produksi 

adalah 1 m3. Dengan penggunaan untuk 50 kali 

produksi dalam sebulan maka biaya untuk upah 

pencarian kayu bakar adalah Rp.2.500.000. 

4. Air 

Air disini digunakan sebagai penghasil uap 

yang akan digunakan untuk menguapkan minyak 

pada daun sereh wangi yang ada pada ketel 

penyulingan. Dalam penggunaan ini air dihitung 

Rp.200 per liter. Dengan penggunaan dalam satu 

bulan mencapai 1000 liter maka biaya untuk air ini 

adalah sebesar Rp.200.000 dalam satu bulan. 

5. Kemasan jerigen 5 liter 

Jerigen 5 liter digunakan sebagai kemasan 

untuk pengiriman. Dalam satu bulan menggunakan 

sebanyak 70 jerigen dengan harga Rp.10.000 per 

buah maka biaya untuk kemasan jerigen 5 liter ini 

dalam satu bulan adalah sebesar Rp.700.000. 

6. Biaya listrik 

Biaya listrik yang dikeluarkan selama satu 

bulan produksi adalah sebesar Rp.50.700. listrik ini 

digunakan untuk menyalakan pompa air dengan daya 

125 watt yang digunakan untuk mengganti air yang 

ada di kondensor secara terus menerus selama proses 

produksi yaitu 6 jam. Dengan 50 kali produksi dalam 

satu bulan maka didapatkan 300 jam pengoperasian 

pompa air ini. 

7. Biaya transportasi 

Biaya transportasi ini adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk mengirimkan hasil penyulingan 

minyak atsiri sereh wangi dari tempat produksi ke 

agen pengiriman. Biaya yang dikeluarkan adalah 

sebesar Rp.199.000 dengan pembagian yaitu 

Rp.100.000 untuk membayar supir dan Rp.99.000 

untuk pembelian bahan bakar. 

8. Biaya pengiriman 

Termasuk dalam biaya ini juga adalah biaya 

pengiriman barang yang akan dikirimkan kepada 

pembeli yang berada di pulau jawa. Dengan tarif 

yang dikenakan oleh pihak pengiriman sebesar 

Rp.7.500 per kilogram dan dalam satu bulan dapat 

mengirim sebanyak 280 kg maka biaya pengiriman 

dalam satu bulan ini adalah sebesar Rp.2.100.000. 

Biaya Total  
Biaya total adalah hasil penjumlahan dari 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan meliputi biaya 

tetap dan biaya variabel. Total biaya yang 

dikeluarkan oleh usaha penyulingan minyak atsiri 

sereh wangi selama satu bulan adalah sebesar 

Rp.38.933.362. 

Penerimaan 
Penerimaan adalah hasil kali antara jumlah 

produksi minyak atsiri sereh wangi per bulan yaitu 

363,3 liter atau 290, 64 kg dengan harga jual saat 

dilakukan penelitian yaitu Rp.170.000 per kilogram. 

Penerimaan usaha penyulingan minyak atsiri sereh 

wangi dalam satu bulan adalah Rp.49.408.800. 

Keuntungan 

Keuntungan adalah hasil dari penerimaan 

dalam satu bulan yang dikurangi dengan total biaya 

dalam satu bulan. Dengan penerimaan sebesar 

Rp.49.408.800 dikurangi total biaya sebesar 

Rp.38.933.362 maka didapatkan keuntungan usaha 

penyulingan minyak atsiri dalam satu bulan sebesar 

Rp.10.475.438. 
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Kelayakan usaha 

Analisis kelayakan usaha penyulingan 

minyak atsiri sereh wangi ini dihitung menggunakan 

analisis Revenue Cost Ratio atau RC ratio yang mana 

merupakan perbandingan antara penerimaan dan 

biaya. Dengan penerimaan sebesar Rp.49.408.800 

dan total biaya sebesar Rp.38.933.362 maka 

didapatkan kelayakan usaha sebesar 1,27. Hal ini 

berarti setiap satu rupian yang dikeluarkan maka 

akan menghasilkan 1,27 rupiah. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa usaha penyulingan minyak 

atsiri sereh wangi ini layak untuk diusahakan karena 

memiliki RCR lebih dari 1. 

. 

Pengembangan Usaha Penyulingan Minyak 

Atsiri Sereh Wangi 
Pada proses produksi minyak atsiri sereh 

wangi ini setelah minyak atsiri diambil dari daun 

sereh wangi maka daun sereh wangi ini sudah tidak 

bisa digunakan lagi. Sehingga dari hasil produksi ini 

akan dihasilkan limbah berupa daun sereh wangi 

yang telah matang dikarenakan panas dari uap air. 

Limbah ini dibiarkan menumpuk hingga membusuk. 

Beliau melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk 

mengembangkan usaha kearah penggemukan sapi. 

Limbah inilah yang rencananya akan dimanfaatkan 

oleh Bapak Basaluddin salem untuk 

mengembangkan usahanya yaitu usaha 

penggemukan sapi. 

Dengan memanfaatkan limbah daun sereh 

wangi kering tersebut yang akan diolah menjadi 

silase yang akan digunakan sebagai pakan ternak 

sapi. Dengan limbah dari produksi yang setiap 

harinya menggunakan kurang lebih 2 ton daun sereh 

wangi dan menghasilkan lebih dari 600 kg limbah 

daun sereh wangi, maka akan sangat menjanjikan 

apabila diolah menjadi pakan untuk penggemukan 

sapi. Limbah ini akan menjadi persediaan pakan 

yang melimpah untuk ternak sapi. 

Dengan limbah penyulingan dalam satu 

bulan mencapai 15.000 kg maka hasil silase ini dapat 

digunakan untuk memberi makan sapi sebanyak 6 

ekor sapi jika dihitung kebutuhan pakan sapi sebesar 

20 % dari berat badannya dengan rata-rata berat sapi 

seberat 400 kg.  

Pengembangan usaha ini adalah diversifikasi 

konglomerasi dimana produk baru yang dihasilkan 

berbeda dengan produk sebelumnya, tidak 

menggunakan teknologi yang sama dan juga 

dipasarkan kepada konsumen yang berbeda. 

Sistem integrasi  antara tanaman sereh wangi 

dan penggemukan sapi ini adalah pengembangan 

yang dapat meningkatkan penerimaan dan 

keuntungan dari pemilik usaha sekaligus 

memanfaatkan limbah yang sudah tidak digunakan 

selama proses produksi minyak atsiri. Oleh karna itu 

beliau ingin mengembangkan usaha miliknya kearah 

tersebut. 

Prospek Usaha Penyulingan Minyak Atsiri 
Prospek penyulingan minyak atsiri sereh 

wangi ini cukup bagus dilihat dari berbagai segi, 

yaitu segi kelayakan usaha, perkembangan industri, 

dan ketersediaan bahan baku. Hal inilah yang 

menjadi pertimbangan pengusaha penyulingan 

minyak atsiri untuk mengembangkan usahanya. 

Dari segi kelayakan usaha, penyulingan 

minyak atsiri sereh wangi milik Bapak Basaluddin 

Salem ini memiliki RCR sebesar 1,27. Dengan RCR 

ini maka usaha penyulingan minyak atsiri sereh 

wangi ini dikatakan layak untuk diusahakan dan 

memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. 

Sebagaimana diketahui bahwa minyak atsiri 

sereh wangi ini adalah bahan baku untuk berbagai 

produk dalam dunia industri modern terutama dalam 

industri obat-obatan dan parfum. Semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

produk yang menggunakan minyak atsiri sereh 

wangi ini sebagai bahan baku, maka akan semakin 

menigkat pula permintaan terhadap minyak atsiri 

sereh wangi.  

Dalam mendirikan suatu usaha terdapat hal 

yang menjadi pertimbangan utama salah satunya 

yaitu ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan 

baku untuk usaha penyulingan minyak atsiri milik 

Bapak Basaluddin Salem ini sangat mendukung 

untuk berjalannya proses produksi secara terus-

menerus. Dengan pengalaman Bapak Basaluddin 

Salem, diperlukan lahan seluas kurang lebih 5 hektar 

agar usaha penyulingan minyak atsiri dapat berjalan 

secara terus-menerus dengan ketentuan 2 kali 

produksi dalam sehari dan 1 ton per produksi. 
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Dengan luas kebun sereh wangi beliau yang 

memiliki luas 6 hektar, dan luas lahan milik petani 

disekitar 4 hektar sudah sangat mencukupi untuk 

kebutuhan produksi. Hal ini belum termasuk lahan 

yang baru ditanami yang belum memasuki masa 

panen, sehingga dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

bahan baku melimpah untuk mengembangkan usaha. 

Permasalahan Yang Dihadapi 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan 

juga keterangan yang diberikan responden selama 

wawancara, permasalahan yang dihadapi oleh usaha 

penyulingan minyak atsiri sereh wangi milik Bapak 

Basaluddin Salem ini adalah : 

1. Input yang tidak stabil 

Dalam menjalankan usaha ini, bahan baku 

sereh wangi dalah suatu hal utama. Untuk saat ini 

bahan baku yang digunakan untuk produksi berasal 

dari milik sendiri dan juga dari masyarakat yang 

membudidayakan sereh wangi. Namun dikarenakan 

bahan baku yang didapatkan dari masyarakat tidak 

dapat dipastikan ketersediaannya, maka hal ini 

menyebabkan input bahan baku tidak stabil. Ada 

saatnya stok bahan baku sangat banyak dikarnakan 

masyarakat secara bersama sama memanen dan 

menjualnya, namun ada juga saat bahan baku hanya 

berasal dari milik Bapak Basaluddin Salem sendiri. 

2. Kendala tenaga panen 

Tenaga panen yang ada di usaha penyulingan 

minyak atsiri sereh wangi ini berjumlah 3 orang. 

Tenaga kerja ini bertanggung jawab untuk proses 

penyulingan sereh wangi dan juga untuk memanen 

bahan baku dari kebun sendiri, sehingga tugas ini 

masih belum efektif karena kekurangan tenaga 

panen.  

3. Sebagian masyarakat belum tertarik 

membudidayakan 

Salah satu tujuan dari Bapak Basaluddin 

Salem mendirikan usaha ini adalah untuk membuat 

masyarakat tertarik untuk ikut membudidayakannya 

sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Namun saat ini masih ada sebagian 

masyarakat yang belum ikut membudidayakannya 

dikarnakan masih ada sumber pendapatan lain yang 

masih dianggap lebih mudah yaitu seperti 

mendulang dan mengayu. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat 

disimpukan bahwa : 

1. Besarnya biaya total yang dikeluarkan 

dalam satu bulan sebesar Rp.38.933.362, 

penerimaan sebesar Rp.49.408.800, 

keuntungan sebesar Rp.10.475.438, dan 

kelayakan usaha dengan RCR 1,27.  
 2. Pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan oleh usaha penyulingan 

minyak atsiri sereh wangi ini adalah 

dengan mengembangkan usaha ke arah 

integrasi dengan ternak sapi dengan 

memanfaatkan limbah yang dihasilkan 

oleh proses penyulingan berupa daun 

sereh wangi kering yang dapat diolah 

menjadi silase untuk pakan sapi. 

3. Permasalahan yang dihadapi oleh usaha 

penyulingan minyak atsiri sereh wangi ini 

adalah input yang tidak stabil, kendala 

tenaga panen, dan sebagian masyarakat 

yang belum tertarik untuk 

membudidayakan tanaman sereh wangi 

tersebut. 
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