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Abstract 

This research aims to increase the added value of oil pliek u resulting from the processing of pliek u in the village of Jangka 

Alue U. The Technique of collecting data used by surveys, observations and instruments.  Improving the quality of done by 

giving the utilization of active charcoal training. Analysis of understanding this technology is measured from two aspects: 

implementation of training and business development aspects of the future given to 45 respondents. Results of research on 

aspects of the implementation of the training is 80% of respondents are very satisfied with the training pliek u oil, 73.3% of 

respondents are satisfied with the length of time filtering, 75.6% of respondents are satisfied with the long cooking time, 

48.9% and 24.4% dissatisfied and very satisfied with the levels of u pliek oil smell when cooked, 80% and 17.8% very 

satisfied and satisfied with the clarity of oil pliek u. Aspects of future business development showed that 80% and 17.8% very 

satisfied and satisfied if he can make u pliek oil, 60% and 24.4% very satisfied and satisfied when u pliek oil is marketed, 

46.7% and 35.6% satisfied and very satisfied when making oil pliek u based on orders, 46.7% and 35.6% satisfied and very 

satisfied when u pliek oil can be promoted as well as 75.6% of respondents are very satisfied to have the oil business pliek u 

own. 

 

Keywords:  Quality Of Business Coconot Oil (Pliek U), The Utilization Of Technology Active Charcoal Shell  
 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada posisi N 4
0
53’20,3” - N 5

0
16’25,8”Lintang Utara 

(LU) dan E 096
0
55’30,1” - E 096

0
19’45,9” Bujur  Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1,796.31 Km

2
 atau 

(179.631 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 800 meter dari Permukaan Laut (DPL). Ketinggian daerah 

Kabupaten Bireuen sangat didukung dengan tumbuh suburnya tanaman pohon kelapa yang hidup baik di daerah 

pantai sampai dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Penggunaan lahan perkebunan terbesar di 

Kabupaten Bireuen adalah perkebunan kelapa yaitu 14.143 Ha. Pohon kelapa memilik bagian-bagian yang 

sangat besar manfaat bagi masyarakat. Daun kelapa sering dibuat menjadi tepas dan sapu lidi. Daun kelapa 

muda sering dibuat untuk janur danbungkusan ketupat.Buah dimanfaatkan untuk pengolahan makanan. 

Tempurung kelapa dibuat menjadi arang. Batang pohon kelapa yang sudah tua sangat bagus untuk membangun 

rumah. 

Masyarakat Aceh secara turun temurun sudah mengolah buah kelapa menjadi minyak kelapa untuk 

dikonsumsi. Segi kesehatan menjelaskan bahwa minyak kelapa dapat menurunkan kadar kolesterol sebesar 45 

mg/dl, minyak kelapa sawit hanya dapat menurunkan kolesterol sebesar 35mg/dl (Kusumastuty, dkk; 2006). 

Budiarso menjelaskan bahwa keunggulan minyak kelapa juga bisa dilihat bila dibandingkan dengan minyak 

sayur yang terdiri dari, jagung, biji matahari, dan biji kedele. Minyak sayur setelah dikonsumsi atau digoreng 

akan berubah sifatnya dan menghasilkan zat bioaktif yang bersifat toksik dan karcinegonik. Kelebihan zak 

bioaktif ini akan menyebabkan jenis penyakit kronik, degeneratif, dan kanker. Sedangkan minyak kelapa tidak 

menimbulkan efek samping. 

Pengolahan minyak kelapa diolah dengan tiga model pengolahan. Model pertama, pengolahan minyak 

kelapa dengan mengunakan air kelapa yang dimasak sehingga menjadi minyak. Model kedua, pengolahan 
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minyak kelapa dengan mengunakan daging kelapa yang diambil santannya dan kemudian dimasak menjadi 

minyak. Model ketiga yaitu melalui pembusukan daging kelapa, dimana daging kelapa yang sudah busuk akan 

diperas sehingga mengeluarkan minyak dan kemudian dipanaskan, sedangkan untuk daging yang sudah busuk 

dijemur dan menjadi salah satu bahan bumbu masakan untuk sayur khas Aceh yaitu “Plik U”. Minyak Kelapa 

menghasilkan warna yang jernih dan sehat tetapi memiliki kelemahan yaitu mengeluarkan bau tengik (ransid). 

Ketiga model pengolahan minyak kelapa di atas memiliki bau tengik yang berbeda yaitu model pertama kadar 

bau tengik sedikit, model kedua kadar bau tengik sedang dan model ke tiga kadar bau tengik sangat menyengat. 

Walaupun menyengat, pengolahan dengan model  ke tiga banyak dilakukan oleh masyarakat Bireuen. Hal ini 

disebabkan karena kegemaran masyarakat terhadap bumbu masakan “pliek u”. 

Desa Jangka Alue U Kecamatan Jangka merupakan salah satu desa yang memiliki usaha mikro“Pliek 

U” terbesar di Kabupaten Bireuen. Jumlah kepala keluarga yang memiliki usaha mikro yaitu 30 kepala 

keluarga.Home industry ini umumnya usaha milik keluarga dan di kelola oleh ibu-ibu rumah tangga dan remaja 

putri yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Pliek U sudah dipasarkan ke pasar-pasar lokal yang ada di kabupaten 

Bireuen, Aceh Utara dan Lhokseumawe. Namun, sisa perasan pliek u yaitu minyak kelapa dijual kepada agen 

atau  dikonsumsi untuk sendiri saja. Harga minyak kelapa yang dijual ke agen jauh lebih murah dibandingkan 

dengan harga minyak kelapa yang sudah diolah oleh pabrik. Harga minyak kelapa yang diambil oleh agen yaitu 

Rp. 10.500,- per kilogram dan harga yang telah diolah yaitu Rp. 17.000,- per kilo. Masyarakat jangka tidak 

memasarkan minyak kelapa sendiri dengan alasan bau tengik yang sangat menyengatdan proses masak yang 

sangat lama yaitu memakan waktu 8 jam. Minyak kelapa yang beredar di pasar adalah hasil olahan dari pabrik. 

Meskipun dari pabrik, bau tengik juga belum bisa dihilangkan oleh pabrik. Akibat dari bau tengik, masyarakat 

Aceh yang dulunya konsumsi minyak kelapa sekarang beralih ke minyak kelapa sawit.Untuk menghilangkan 

bau tengik dari minyak kelapa maka sangat dibutuhkan satu bahan penyaring. 

Selain menghasilkan pliek u dan minyak makan, tempurung kelapa dibuang begitu saja tanpa diolah 

kembali. Pembuangan tempurung kelapa membuat sampah tempurung kelapa banyak dijumpai di desa Jangka 

Alue U. Agar Desa Jangka Alue U bebas dari sampah tempurung kelapa maka perlu adanya pemanfaatan 

tempurung kelapa. Salah satu pemanfaatan tempurung kelapa adalah mengolah tempurung kelapa menjadi arang 

aktif yang berfungsi sebagai bahan penyaring untuk menghilangkan bau tengik dari minyak kelapa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari minyak pliek u yang dihasilkan dari 

pengolahan pliek u di Desa Jangka Alue U. Manfaat penelitian ini adalah 1) sebagai informasi bagi masyarakat 

dalam mengembangkan usaha pliek U, 2) Masyarakat mendapatkan nilai tambah dari minyak pliek U. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Arang Aktif 

Arang  adalah  suatu  produk  kayu  yang diperoleh dari proses  karbonisasi, arang  adalah  risidu  yang 

sebagian  besar  komponennya  adalah  karbon dan terjadi  karena  penguraian  kayu akibat  perlakuan panas.  

Yustina, Hartini (2011:2). Menurut Tamado dkk, (2013:74) arang tempurung kelapa memiliki karbon yang 

tinggi. Tempurung kelapa memiliki kandungan moisture 10.46%   volatile 67.67%  karbon  18.29 %  Abu  

3.58% dan arang tempurung kelapa memilik kandungan volatile 10.60%   karbon 76.32%  abu 13.08%.  

Pujianto 2010 dalam Idrus dkk (2013:50-51) karbon aktif  adalah senyawa karbon yang telah  

ditingkatkan daya adsorpsinya dengan proses aktivasi. Pada proses aktivasi ini terjadi penghilangan  hidrogen,  

gas-gas  dan  air  dari permukaan  karbon  sehingga  terjadi perubahan fisik pada  permukaannya.  Pada proses  

aktivasi  juga  terbentuk  pori-pori  baru karena  adanya  pengikisan atom karbon melalui  oksidasi  ataupun  

pemanasan. Sedangkan Anggarini dkk (2013:400) Arang  aktif  dari  tempurung  kelapa  banyak digunakan  

sebagai  adsorben  karena  memiliki  daya  adsorpsi  yang  selektif,  luas  permukaan besar,  dan  memiliki  daya  

ikat  kuat  terhadap  zat  yang  akan  dipisahkan  baik  secara fisik maupun kimiawi. 

Menurut Suhartana (2013:11) arang aktif atau karbon aktif adalah karbon dengan struktur amorphous 

atau mikrokristalin yang dengan perlakuan khusus dapat memiliki luas permukaan dalam yang sangat besar 

antar 300-2000 m
2
/gram. Proses pembuata arang aktif melalui beberapa tahap yaitu pembersihan tempurung 

kelapa, dimasukkan ke dalam suatu wadah dan dipanaskan dan ditutup dengan suhu yang tinggi. Menurut Idrus 

dkk (2013:51) arang    dimasukkan ke dalam furnace dan ditutup rapat sampai tidak terdapat kebocoran. 

Kemudian dimulai  aktivasi arang dengan  suhu yang telah ditentukan yaitu 500°C, 600°C, 700°C,  800°C, 

900°C, 1000°C  selama  3 jam. Selanjutnya  dilakukan  pengamatan  terhadap kerja  dari  furnace  dengan  

mengamati suhu.pada  furnace.  Setelah  terbentuk  karbon aktif, tahapan selanjutnya adalah pendinginkan yang 

dilakukan selama ± 12 jam. 

 

2.2 Minyak Kelapa 

Minyak  kelapa  memiliki  kadar asam  lemak  tak  jenuh  ganda  omega-3,  asam eikosapentaeinoat  

(EPA)  dan  asam  asam dokosaheksaenoat  (DHA)  yang  dapat  menurunkan Very Low Densit Lipoprotein 

(VLDL). Widiandani (2010). Sedangkan menurut Utami (2008:87) Minyak  kelapa  berdasarkan kandungan  
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asam  lemak  digolongkan  ke dalam minyak asam laurat karena kandungan asam  larutannya  paling  besar  Jika 

dibandingkan  dengan  asam  lemak  yang lainnya.  Berdasarkan  tingkat ketidakjenuhannya  yang  dinyatakan  

dengan bilangan  lod  (iodine  value),  maka  minyak kelapa dapat dimasukkan  ke dalam golongan non  drying  

oils,  karena  bilangan  iod  minyak berkisar antar 7,5— 10,5. 

Proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional ada 3 cara yaitu: 

a. Minyak kelapa yang berasal dari santan 

b. Minyak kelapa yang berasal dari kopra 

c. Minyak kelapa yang berasal dari kelapa busuk (minyak pliek u) 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulkan data dilakukan 

dengan survey, observasi dan instrumen. Upaya peningkatan kualitas dilakukan dengan memberikan pelatihan 

tentang pemanfaatan arang aktif. Analisis pemahaman teknologi ini diukur dari 2 aspek yaitu aspek pelaksanaan 

pelatihan dan aspek pengembangan usaha ke depan yang diberikan kepada 45 responden. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Usaha Mikro Pliek U Desa Jangka Alue U 

Desa Jangka Alue U merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jangka yang terdiri dari 4 

(empat dusun) yaitu: 1) Dusun Petua Benu, 2) Dusun Cut Bang Rani, 3) Dusun Ben Hasan dan 4) Dusun Raja 

Lingga. Desa yang berada di bibir pantai Jangka ini sangat sesuai dengan tanaman kelapa. Masyarakat desa 

jangka Alue U memanfaatkan hasil kelapa dengan memproduksi pliek u dan hasil olahan akhir pliek u akan 

mengeluarkan minyak  pliek u dan usaha arang dari batok kelapa. Usaha mikro ini umumnya ditekunin oleh ibu-

ibu rumah tangga. Sedangkan usaha arang hanya 3 orang saja. Usaha arang selama ini dijual ke kota Medan 

dengan arang yang besar. Sedangkan hasil arang yang sedang dijual di kota Bireuen dan kabupaten lainnya. 

Hasil arang yang kecil akan langsung dibuang ke tambak. Karena dianggap tidak ada manfaat. 

Usaha mikro pliek u sangat tergantung dengan cahaya matahari yang maksimal. Pliek u akan diolah 

bila cuaca panas. Cahaya matahari akan membantu proses pengeringan yang maksimal pliek u. Pliek u 

merupakan salah satu dari bumbu dapur khas masyarakat Aceh yang digunakan untuk pembuatan sayur. Proses 

dalam mengolah pliek u melalui beberapa tahap yaitu: 1) tahap pembusukan buat kelapa, 2)  tahap penggilingan 

buah kelapa busuk, 3) tahap pengeringan buah kelapa yang sudah kering (pliek u). Selama proses penggilingan, 

buah kelapa busuk akan mengeluarkan minyak kelapa atau yang lebih dikenal dengan minyak pliek u.  

Pemilik usaha mikro pliek u selama ini menjual minyak pliek u kepada agen. Agen akan mengolah 

minyak pliek di pabrik dan dibawa ke Medan. Masyarakat tidak tertarik mengolah minyak pliek u karena 

kurangnya pembeli. Kurang tertarik pembeli atau masyarakat menggunakan minyak pliek u karena bau dan 

warna keruh yang ditimbulkan.  

 

4.2 Pengolahan Minyak Kelapa (Pliek U) 

Pengolahan minyak kelapa pliek U yang dapat menghilangkan bau dan warna jernih melalui tahap 

yaitu: 1) menghaluskan arang adiktif, 2) minyak kelapa dicampur arang adiktif yang telah halus dan diaduk, 3) 

proses penyaringan, 4) proses pemanasan. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada 4 (empat) dusun 

membuat masyarakat memahami tentang manfaat tempurung kelapa 

 

4.3 Faktor Peluang dan Kendala  

Pelatihan dan pendampingan dilakukan pada saat cuaca cerah. Hal ini disebabkan bila cuaca cerah 

maka banyak yang menggiling kelapa yang sudah busuk untuk di jemur menjadi pliek u. pada saat proses 

penggilingan ini akan menghasilkan minyak pliek u. Pelatihan dan pendampingan pertama dilakukan di Dusun 

Petua Benu yang yang dihadiri oleh 13 ibu rumah tangga yang mengelola pliek u. Kedua, pelatihan 

pendampingan dilakukan di Dusun Cut Bang Rani yang dihadiri oleh 5 ibu rumah tangga yang mengelola pliek 

u, kehadiran yang tidak ramai ini dikarenakan posisi dusun yang terbagi dua dengan jarak yang jauh. Ketiga, 

pelatihan dan pendampingan dilakukan di Dusun Ben Hasan yang dihadiri oleh 19 ibu rumah tangga yang 

mengelola pliek u. Keempat, pelatihan dan pendampingan dilakukan di Dusun  Raja Lingga yang dihadiri oleh 

15 ibu rumah tangga yang mengelola pliek u. selama melakukan pelatihan dan pendampingan beberapa faktor 

peluang dan kendala yang dihadapi dalam mengelola minyak pliek u yaitu: 

1) Faktor peluang 

a) masih ada masyarakat yang konsumsi minyak pliek u. 

b) masyarakat sudah mulai memahami manfaat minyak pliek u. 

c) belum banyak yang menjual minyak pliek u yang jernih. 
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d) minyak pliek u yang sudah jernih dan tidak bau bila dikemas dengan baik akan mempunyai nilai jual 

yang sangat tinggi. 

2) Faktor kendala 

a) Masih ada ketidakpedulian masyarakat terhadap pelatihan yang diberikan. 

b) Minyak kelapa mentah langsung diberikan ke agen karena modal usaha adalah modal pinjaman. 

c) Pembuatan minyak pliek u sangat tergantung dari faktor cuaca, karena minyak pliek u merupakan hasil 

dari proses pembuatan pliek u. 

d) Usaha minyak pliek u merupakan usaha sampingan karena usaha utama adalah bertani sehingga bila 

musim nanam dan musim panen tidak ada yang membuat pliek u. 

 

4.4 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelatihan 

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelatihan pemanfaatan arang adiktif dari tempurung kelapa 

sebagai penyaring minyak kelapa dilakukan dengan melakukan penyebaran instrumen. Instrumen diberikan 

kepada 45 ibu rumah tangga yang telah mengikuti pelatihan. Questioner yang diberikan dalam bentuk skala 

likert dengan menilai 2 aspek yaitu 1) Aspek pelaksanaan pelatihan dan 2) aspek mengembangkan usaha ke 

depan.  

 

Aspek Pelaksanaan Pelatihan 

Aspek pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata 4,22. Hal ini menunjukkan 

masyarakat puas dengan adanya pelatihan. Indikator yang dinilai yaitu: 

1) Kemudahan mendapatkan peralatan penyaringan minyak pliek u 

Peralatan penyaringan minyak pliek u sangat mudah didapatkan oleh masyarakat. Sebanyak 37 responden 

menyatakan sangat puas dengan peralatan penyaringan minyak pliek u dan 8 responden menyatakan puas 

dengan peralatan penyaringan minyak pliek u.  

 

 
Gambar 1. Persentase kemudahan mendapatkan peralatan penyaringan minyak pliek u 

 

2) Lama waktu penyaringan 

Tingkat kepuasan terhadap proses dalam penyaringan minyak pliek u yang telah diaduk dengan arang 

diadiktif memakan waktu sedikit lama. Proses waktu lama ini disebabkan karena penyaringan harus 

dilakukan dengan tissue. Sebanyak 9 responden menyatakan kurang puas dengan waktu penyaringan, 1 

responden menyatakan cukup puas dengan waktu penyaringan, 33 responden menyatakan puas dan 2 

responden menyatakan sangat puas terhadap waktu penyaringan. 

 
Gambar 2. Persentase lama waktu penyaringan 

 

3) Lama waktu memasak 

Proses memasak perlu dilakukan untuk menghilangkan kadar bau. Minyak dipanaskan dengan tingkat 

kepanasan di bawah 100 derajat. Pemanasan ini membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh minyak 

pliek u yang tetap bening dan tidak hangus. Umumnya ibu-ibu yang mengikuti pelatihan puas dengan lama 

waktu memasak dibandingkan dengan proses minyak pliek u sebelumnya. 
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Gambar 3. Persentase lama waktu memasak 

 

4) Kadar bau minyak pliek u pada saat dimasak 

Selama proses memasak minyak pliek menimbulkan bau yang cukup menyengat bukan hanya dicium oleh 

pemilik usaha namun oleh tetangga. Bau yang ditimbulkan juga bisa membuat batuk. Namun, setelah 

melewati proses penyaringan dengan arang adiktif maka bau yang ditimbulkan tidak begitu menyengat dan 

tidak membuat batuk. Sebanyak 22 responden puas terhadap bau minyak pliek u   

 

 
Gambar 4. Persentase kadar bau minya pliek upada saat dimasak 

 

5) Kejernihan minyak pliek u 

Minyak pliek u yang telah melewati proses pengadukan dengan arang adiktif maka terjadi pengikatan zat-

zat yang ada di minyak pliek u sehingga pada proses penyaringan minyak pliek u keluar sangat jernih. 

Sebanyak 36 responden menyatakan sangat puas dengan kejernihan minyak pliek u. 

 

 
Gambar 5. Persentase kejernihan minya pliek u 

 

4.5 Aspek Pengembangan Usaha ke Depan 

Aspek pengembangan usaha ke depan secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata 4,38. Hal ini 

menunjukkan masyarakat ingin mengembangkan usaha ini ke depan. Indikator yang dinilai yaitu: 

1) Kemampuan membuat minyak pliek u sendiri 

Setelah pelatihan dilaksanakan masyarakat sudah mampu membuat minyak pliek u sendiri. Sebanyak 27 

responden sangat puas bila membuat minyak pliek u sendiri. Hal ini dikarenakan minyak pliek u yang 

dihasilkan jauh lebih jernih dibandingkan dengan minyak goreng yang ada dipasaran. Ibu-ibu rumah tangga 

yang mengikuti pelatihan ingin mencoba untuk dikonsumsi sendiri. 

 

 
Gambar 6. Persentase membuat minyak pliek u sendiri 
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2) Kemampuan membuat minyak pliek u untuk dipasarkan 

Ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan memahami bahwa minyak pliek u atau minyak kelapa 

rendah kolesterol dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Ibu-ibu  puas bila minyak pliek u yang jernih 

ini dapat dipasarkan. Sebanyak 26 responden menyatakan sangat puas bila minyak pliek u ini beredar di 

pasar. 

 

 
Gambar 7. Persentase membuat minyak pliek u untuk dipasarkan 

 

3) Kemampuan membuat minyak pliek u bila ada yang memesan 

Masyarakat umumnya menjual minyak pliek u mentah kepada agen dan menjual minyak pliek u yang sudah 

diolah bila ada pesanan. Namun, minyak pliek u yang diolah selama ini tidak begitu jernih. Ibu-ibu rumah 

tangga yang mengikuti pelatihan puas bila mampu membuat minyak pliek yang dipesan karena ini akan 

menguntungkan dan menaikkan pendapatan. Sebanyak 21 dan 16 responden menyatakan puas dan sangat 

puas bila minyak pliek ini ada yang memesan. 

 

 
Gambar 8. Persentase membuat minyak pliek u bila ada yang memesan 

 

4) Kemampuan mempromosi minyak pliek u kepada pihak lain 

Setelah memahami manfaat minyak pliek u dan pembuatan yang mudah, masyarakat berkeinginan untuk 

memberitahu ibu-ibu yang tidak mengikuti pelatihan dan kepada desa lain. Sebanyak 20 dan 23 responden 

menyatakan puas bila dapat mempromosikan minyak pliek u kepada pihak lain. 

 

 
Gambar 9. Persentase mempromosi minyaki pliek u kepada pihak lain 

 

5) Kemampuan memiliki usaha minyak pliek u sendiri 

Beberapa pengelola minyak pliek u mengelola usahanya dengan mendapatkan modal dari agen sehingga 

hasil minyak mentah pliek u langsung dibeli oleh agen dengan harga murah. Setelah adanya pelatihan ini, 

ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan dapat mengelola minyak pliek u yang jadi. Sebanyak 34 

responden menyatakan sangat puas bila memiliki usaha minyak pliek u yang jernih sendiri. 
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Gambar 10. Persentase memiliki usaha minyak pliek u sendiri 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

a. Masyarakat mampu mengolah minyak kelapa yang tidak berbau tengik dengan memanfaatkan tempurung 

kelapa menjadi arang aktif. Hal ini terlihat dari aspek pelaksanaan pelatihan adalah 80% responden sangat 

puas dengan pelatihan minyak pliek u, 73,3% responden puas dengan lama waktu penyaringan, 75,6% 

responden puas dengan lama waktu memasak, 48,9% dan 24,4% puas dan sangat puas dengan kadar bau 

minyak pliek u pada saat dimasak, 80% dan 17.8% sangat puas dan puas terhadap kejernihan minyak pliek 

u.  

b. Masyarakat sangat berkeinginan mengembangkan usaha minyak pliek u yang berkualitas. Hal ini terlihat 

dari aspek pengembangan usaha ke depan menunjukkan bahwa 80% dan 17.8% sangat puas dan puas bila 

mampu membuat minyak pliek u, 60% dan 24,4% sangat puas dan puas bila minyak pliek u ini dipasarkan, 

46,7% dan 35,6% puas dan sangat puas bila membuat minyak pliek u berdasarkan pesanan, 46,7% dan 

35,6% puas dan sangat puas bila minyak pliek u ini dapat dipromosikan serta 75,6% responden sangat puas 

bila memiliki usaha minyak pliek u sendiri. 

 

5.2 Saran 

a. Perlu ada penelitian lebih lanjut di bidang pengemasan minyak pliek u agar tampil lebih menarik 

b. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini Disperindagkop untuk mengembangkan pemasaran 

minyak pliek u di kalangan masyarakat Kabupaten Bireuen.  
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