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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Kakao (Theobrema cacao L.) adalah salah satu komoditas unggulan sub-

sektor perkebunan. Komoditi kakao secara konsisten berperan sebagai sumber 

devisa negara yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam struktur 

perekonomian Indonesia (Arsyad et al. 2013). Komoditi kakao juga menjadi 

penyedia lapangan pekerjaan karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup 

besar. Selain itu itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan 

wilayah dan pengembangan agroindustri (Rifin et al. 2007).  

Dari sisi luas areal, kakao menempati luar areal keempat terbesar untuk 

sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit, kelapa, dan karet. Sedangkan dari sisi 

ekonomi, kakao memberikan sumbangan devisa ketiga terbesar setelah kelapa 

sawit dan karet (Hasibuan et al. 2012). Meskipun merupakan komoditi unggulan, 

secara umum usaha tani kakao rakyat masih memiliki kekurangan di berbagai 

aspek, mulai dari aspek budidaya pemeliharaan, panen/pasca panen, pengolahan 

hingga pemasaran (Iqbal dan Dalimi 2006).   

 Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Sahardi et al. (2005) dan 

Anonim (2007), secara garis besar permasalahan pada agribisnis kakao adalah:  

1. Produksi, dimana kuantitas dan produktivitas kakao mengalami penurunan 

akibat serangan hama penggerek buah kakao (PBK). 

2. Diversifikasi, dimana petani kakao kurang memperhatikan jenis komoditas lain 

untuk mengurangi resiko kegagalan. 

3. Pascapanen, dimana mutu kakao rendah yang mengakibatkan harga juga 

rendah. 

4. Belum optimalnya pengembangan produk hilir kakao 

5. Pemanfaatan limbah kakao yang belum optimal untuk pupuk dan pakan ternak 

6. Sarana dan prasarana kurang optimal. 

7. Kelembagaan, dimana kelompok tani belum berfungsi optimal dan keberadaan 

lembaga penyedia modal masih terbatas. 

 Pada tahun 2002, perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan 

sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala keluarga petani yang sebagian 

besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta memberikan sumbangan 

devisa terbesar ke tiga subsektor perkebunan setelah karet dan minyak sawit 

dengan nilai sebesar US $ 701 juta. 

 Perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam 

kurun waktu 20 tahun terakhir dan pada tahun 2002 areal perkebunan kakao 

Indonesia tercatat seluas 914.051 ha. Perkebunan kakao tersebut sebagian besar 

(87,4%) dikelola oleh rakyat dan selebihnya 6,0% dikelola perkebunan besar 

negara serta 6,7% perkebunan besar swasta.  
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Tabel 1 Luas areal dan produksi kakao Indonesia 
Tahun Luas Areal Produksi 

 

PR PBN PBS Indonesia PR PBN PBS Indonesia 

Pertumbuhan 

(%) 

 

1980-2013 17,20 -2,27 9,32 13,29 26,52 4,77 14,31 15,89 

1980-1997 24,16 7,88 21,86 18,44 42,20 9,93 27,37 23,75 

1998-2013 9,81 2,96 -4,02 7,82 8,80 -0,73 0,43 7,54 

Kontribusi (%) 

 

1980-2013 86,63 6,50 6,87 100 86,91 7,40 5,68 100 

1980-1997 64,46 15,41 16,13 100 70,03 18,74 11,23 100 

1998-2013 91.66 4,03 4,31 100 90,75 4,83 4,42 100 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan diolah Pusdatin 

  
 Setelah krisis moneter tahun 1997 pertumbuhan luas areal kakao Indonesia 

cenderung melambat. Total luas areal kakao Indonesia naik sebesar 7,82% per 

tahun. Dari ketiga jenis pengusahaan, PR masih mengalami peningkatan luas areal 

cukup tinggi, yaitu sebesar 9,81% per tahun, sedangkan luas areal kakao PBN dan 

PBS justru mengalami penurunan sebesar 2,27% dan 4,02% per tahun. 

Peningkatan luas areal kakao PR didorong oleh peningkatan harga kakao sebagai 

akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyebabkan pekebun 

beralih menanam kakao. 

 Dari sisi kontribusi terhadap total luas areal kakao Indonesia, terjadi 

penurunan kontribusi yang cukup besar pada luas areal kelapa sawit PBN dan 

PBS antara sebelum dan sesudah krisis moneter tahun 1997. Kontribusi luas areal 

kakao PBN tahun 1980-1997 sebesar 15,41%, sedangkan pada periode tahun 

1998- 2013 kontribusinya turun menjadi 4,03%. Demikian pula dengan PBS yang 

kontribusinya turun dari 16,13% menjadi 4,31%. Penurunan kontribusi luas areal 

PBN dan PBS beralih menjadi peningkatan kontribusi PR. 

 Pada tahun 2009-2011 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal 

Perkebunan mencanangkan Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan 

Mutu Kakao (Gernas Kakao). Program ini mengacu pada hasil identifikasi di 

lapangan tahun 2008 bahwa kurang lebih sebanyak 70.000 ha dengan kondisi 

tanaman tua, rusak, tidak produktif, dan terkena serangan hama dan penyakit 

dengan tingkat serangan berat sehingga perlu dilakukan peremajaan. Selain itu 

sebanyak 235.000 ha kebun kakao dengan tanaman yang kurang produktif dan 

terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang sehingga 

perlu dilakukan rehabilitasi, dan sebanyak 145.000 ha kebun kakao dengan 

tanaman tidak terawat dan kurang pemeliharaan sehingga perlu dilakukan 

intensifikasi. Oleh karena itu program Gernas Kakao dilakukan melalui 3 metode 

yaitu peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi (Kementerian Pertanian 2012). 

Hasil dari program tersebut tampak dari peningkatan luas areal kakao Indonesia 

tahun 2009 sebesar 11,36%, dimana peningkatan luas areal terjadi pada PR 

sebesar 12,44%. 
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 Dari segi kualitas, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia 

dimana bila dilakukan fermentasi dengan baik dapat mencapai cita rasa setara 

dengan kakao yang berasal dari Ghana dan kakao Indonesia mempunyai kelebihan 

yaitu tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk blending. Sejalan 

dengan keunggulan tersebut, peluang pasar kakao Indonesia cukup terbuka baik 

ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Dengan kata lain, potensi untuk 

menggunakan industri kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan 

distribusi pendapatan cukup terbuka. Meskipun demikian, agribisnis kakao 

Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kompleks antara lain produktivitas 

kebun masih rendah akibat serangan hama penggerek buah kakao (PBK), mutu 

produk masih rendah serta masih belum optimalnya pengembangan produk hilir 

kakao. Hal ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi para investor untuk 

mengembangkan usaha dan meraih nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis 

kakao.  

 Perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan globalisasi. 

Globalisasi sendiri diartikan sebagai proses dimana berkurangnya batas-batas 

antar negara yang menjadi semakin sempit karena kemudahan interaksi antar 

negara tersebut dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan internasional. 

Tujuan dari adanya perdagangan internasional sendiri adalah untuk meningkatkan 

perkembangan ekonomi suatu negara, salah satunya dengan melakukan kegiatan 

ekspor. Kegiatan ekspor maupun impor timbul karena kesadaran bahwa tidak ada 

suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling 

membutuhkan. Indonesia adalah salah satu negara yang cukup aktif dalam 

perdagangan internasional dengan mengandalkan ekspor hasil komoditi sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi.  

 Sektor perkebunan Indonesia merupakan salah satu yang berperan penting 

bagi perekonomian nasional karena mengandalkan beberapa hasil komoditas 

unggulan yang dipasarkan diperdagangan internasional. Salah satu komoditas 

utama yang menjadi unggulan dari sektor perkebunan adalah kakao. Biji kakao 

juga turut berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan 

agroindustri. Ciri komoditas perkebunan Indonesia adalah produk yang dihasilkan 

berorientasi ekspor (Saefuddin 2000). Sudaryanto dan Hadi (2000) berpendapat 

bahwa upaya liberalisasi perdagangan bergulir dengan tujuan untuk meningkatkan 

efisiensi usaha, suplai, konsumsi, perdagangan (ekspor dan impor) dan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Hal ini tentunya akan 

berdampak terhadap komoditas kakao Indonesia karena komoditas ini merupakan 

komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia dan adanya ICCO (International 

Cocoa Organization) yang merupakan lembaga dunia untuk kakao yang 

mengontrol perdagangan kakao khususnya harga kakao dunia. 

 Ekspor kakao dalam bentuk biji kakao mengalami perkembangan yang 

meningkatan baik dalam bentuk volume maupun penerimaan devisa. Hal ini dapat 

dilihat dari devisa yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

yaitu pada tahun 1990 volume ekspor mencapai sekitar 119 ribu ton. Pada tahun 

1996, volume ekspor bahkan mencapai 322 ribu ton dengan dan pada tahun 1999 

total ekspor kakao mencapai 419 ribu ton. 
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Gambar 1 Grafik Volume ekspor kakao 

 

Dalam rangka diversifikasi produksi, pengembangan berbagai komoditas 

pertanian. Untuk sub-sektor perkebunan salah satu komoditas yang dapat 

perhatian adalah kakao. Selain untuk menambah sumber devisa dan memperluas 

kesempatan kerja, kakao juga diharapkan sebagai komoditas yang dapat 

memberikan sumber pendapatan yang kontinu bagi petani kecil. Hal ini 

dimungkinkan mengingat kakao dapat dipanen sepanjang tahun, walaupun 

volumenya bervariasi antar bulan (Sudaryanto dan Susilawati 1991). 

Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) juga menyatakan bahwa Indonesia 

berada diperingkat ketiga dunia sebagai produsen kakao terbesar di dunia setelah 

Pantai Gading dan Ghana pada tahun 2013 serta mendapat pengakuan dan sudah 

resmi bergabung dengan organisasi kakao internasional atau ICCO (International 

Cocoa Council Oganization). 

 

Tabel 2 Produksi kakao dunia 

No Negara 

Produksi (Ton) 

2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata 

1 

Pantai 

Gading 1.382.411 1.223,.53 1.301.347 1.559.441 1.650.00 1.43.276 

2 Indonesia 803.594 809.583 837.918 712.231 740.513 780.768 

3 Ghana 680.781 710.638 632.037 700.02 879.348 720.565 
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan diolah Pusdatin 

 

Berdasarkan data hasil produksi kakao di Indonesia, tingkat permintaan 

kakao dalam negeri masih terbilang rendah dibandingkan dengan total produksi 

kakao. Permintaan kakao dapat dilihat berdasarkan tingkat konsumsi dan 

kebutuhan masyarakat di suatu negara. Total produksi kakao Indonesia yang 

tinggi jika dibandingkan dengan tingkat permintaan kakao dalam negeri yang 

rendah, maka sebagian besar hasil produksi kakao ditujukan untuk ekspor. Rifin 

(2013), dalam jurnalnya yang berjudul Competitiveness of Indonesia’s Cocoa 

Beans Export in the World Market menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif dalam memproduksi biji kakao, meski di sisi lain negara 

kompetitor seperti Pantai Gading, Ghana dan Nigeria juga memiliki keunggulan 

komparatif serta memiliki memiliki nilai RCA yang lebih tinggi dibanding 

Indonesia. 

 Menghadapi persaingan yang ketat di antara negara-negara eksportir, 

kakao yang kita ekspor akan sangat menentukan apakah kita bisa meraih pangsa 

pasar yang Iebih besar atau tidak. Pada kenyataannya, sudah terbukti bahwa mutu 
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kakao yang kita ekspor relatif rendah. Karenanya kita terpaksa menerima 

potongan harga sampai 20 persen dari harga standar yang berlaku (Sisdaryanto 

dan Susilawati 1991). Dari penelitian Fakultas Pertanian, IPB dalam Sudaryanto 

dan Susilawati (1991) menambahkan pula bahwa petani cendrung menjual kakao 

dengan kualitas yang rendah karena harga yang diterima cendrung disamaratakan 

baik untuk kakao kualitas rendah maupun yang baik, petani membutuhkan 

pengetahuan mengenai teknik fermentasi biji kakao  yang sesuai dengan GHP 

(Good Handling Practise). Hal ini dikarenakan untuk memeroleh biji kakao 

terfermentasi sempurna terdapat syarat dan perlakuan tertentu yang perlu 

dikatahui petani. Hasan  et al. (2013) . Dan uraian tersebut, yang menarik untuk 

dipertanyakan adalah faktor-faktor apa yang menentukan perkembangan ekspor 

kakao di Indonesia dan seberapa besar pengaruh dari Faktor- faktor tersebut. 

 Perkembangan luas areal, produktivitas, dan ekspor kakao Indonesia tidak 

lepas dari pengaruh berbagai kebijakan kakao yang diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia dan lembaga kakao dunia yaitu ICCO. Kebijakan-kebijakan yang 

langsung berhubungan dengan kakao berupa standar mutu, pajak nilai tambah dan 

perluasan areal tanam, sedangkan yang berhubungan tidak langsung adalah 

kebijakan upah tenaga kerja, subsidi pupuk dan depresiasi dan apresiasi nilai 

tukar. Selain itu, dengan posisi rebut tawar Indonesia yang lemah, maka 

perubahan-perubahan ekspor negara pesaing dan total ekspor dunia akan 

mempengaruhi perkembangan luas areal, produksi, produktivitas, serta 

perkembangan ekspor kakao di Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah 

berapa besar dampak kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan perkembagan 

kakao, seperti luas areal, produksi, produktivitas, serta perkembangan ekspor 

kakao di Indonesia. 

 

Rumusan Masalah 

 

Kakao sebagai penghasil devisa nonmigas Indonesia, dewasa ini 

menempati urutan lima terbesar setelah karet, sawit, kopi dan teh. Peranan kakao 

dalam perekonomian Indonesia mempunyai arti penting dalam aspek sosial 

ekonomi, sebab selain merupakan sumber devisa negara juga penyedia lapangan 

kerja yang besar bagi penduduk serta sebagai sumber penghasilan bagi para petani 

terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang merupakan sentra 

produksi kakao itu sendiri, selain berfungsi dalam menyangga kelestarian 

produktivitas sumberdaya alam. 

 Sehubungan dengan keadaan pasar biji kakao Indonesia sebagaimana yang 

telah disebut di atas, maka dalam kaitan nya untuk meningkatkan peluang dang 

pangsa ekspor biji kakao Indonesia sebagai salah satu komoditi perdagangan 

internasional, maka keadaan pasar kakao internasional disamping keadaan pasar 

domestik akan turut berpengaruh terhadap perkembangan biji kakao Indonesia. 

Untuk itu perlu dikajo secara lebih mendalam faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perkembangan biji kakao Indonesia, baik di pasar domestik maupun di 

pasar internasional. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan biji kakao di indoensia periode 1990-2013 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi produktivitas, luas lahan, harga 

domestik, demand  dan, export, biji kakao indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain: 

1. Menduga Model ekonometrika komoditas kakao baik  dalam produktivitas, 

luas lahan, harga domestik, demand dan , ekspor biji kakao indonesia. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik, produktivitas, 

export, luas lahan, demand biji kakao. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, ilmu 

pengetahuan dan peneliti. 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat untuk menyusun kebijakan dalam 

rangka mengembangkan komoditas utama perkebunan. 

2. Bagi ilmu pengetahuan, dalam rangka mengimplementasikan strategi 

pengembangan dan pola pikir serta metode yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan masalah melalui pendekatan sistem. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai teori dan konsep dalam ekonomi makro dan dapat 

dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang lingkup penelitian ini  memfokuskan pada produksi  komoditas  

kakao terhadap variabel ekonomi makro, variabel luas lahan, teknologi, dengan 

melihat pengaruh dari variabel-variabelnya, sedangkan data yang digunakan 

adalah data sekunder dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2013.   

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Teori Produksi 

 Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi  output, sehingga 

nilai  barang tersebut bertambah. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang  menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat 

penggunaan input-input (Boediono 2002).  Fungsi produksi adalah suatu fungsi 

atau persamaan yang menunjukkan  hubungan antara tingkat output dan tingkat 

penggunaan input-input.Setiap produsen  dalam teori dianggap mempunyai suatu 

fungsi produksi, yaitu :  

Q   : f (X1,X2,X3...Xn)  

Q  : Tingkat produksi (output)  
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