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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dibidang perkebunan kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia, karena 

kakao termasuk salah satu dari lima komoditas dari sektor perkebunan yang memberikan 

sumbangan devisa yang sangat besar. Lima komoditas pertanian dan perkebunan tersebut 

diantaranya Kelapa sawit, rempah-rempah, kakao, karet, dan kopi. Perkebunan kakao 

Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat sejak tahun 1980-an. Dari data 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia luas perkebunan kakao Indonesia pada tahun 2009 

adalah 1.587.136 Ha. Keberhasilan perluasan lahan tersebut telah memberikan dampak yang 

nyata bagi peningkatan pangsa pasar kakao Indonesia di kancah perkakaoan dunia. 

Saat ini Indonesia menempati posisi ke tiga sebagai produsen kakao terbesar dunia setelah 

Pantai Gading dan Ghana. Perkakaon Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan, 

antara lain mutu produk yang masih rendah dan belum optimalnya pengembangan produk hilir 

kakao. Hal ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan usaha dan 

meraih nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis kakao. Indonesia sebenarnya berpotensi 

untuk menjadi produsen utama kakao dunia apabila permasalahan utama yang dihadapi 

perkebunan kakao dapat diatasi dan agribisnis kakao dikembangkan dan dikelola dengan sangat 

baik. 

Ada tiga jenis kakao yaitu, jenis pertama adalah jenis criollo. Jenis ini merupakan tanaman 

kakao yang menghasilkan biji cokelat yang mutunya sangat baik dan dikenal dengan cokelat 

mulia, ciri cirinya adalah buahnya berwarna merah atau hijau, kulit buahnya tipis berbintil-

bintil kasar dan lunak. Biji buahya berbentuk bulat telur berukuran besar dengan kotiledon 

berwarna putih pada waktu basah. Jumlah jenis ini ada sekitar ± 7% dan dihasilkan di 

Indonesia, ekuador, Venezuela, jamaika, dan Sri lanka. 

Jenis kedua adalah jenis forestero, jenis ini merupakan jenis tanaman kakao yang memiliki 

mutu sedang atau bulk kokoa. Ciri ciri jenis ini adalah buahnya berwarna hijau, kulitnya tebal, 

biji buahnya tipis atau gepeng dan kotiledonnya berwarna ungu pada waktu basah. Jumlah jenis 

forestero adalah ± 93% dari produksi kakao dunia merupakan jenis bulk yang dihasilkan di 

afrika barat, brasil dan dominika. 

Jenis yang ketiga adalah jenis trinatario,jenis ini merupakan hybrida dari jenis criollo dengan 

jenis forestero secara alami, sehingga jenis ini sangat heterogen, kakao trinatario menghasilkan 

biji yang termasuk fine flavour cocoa ada yang termasuk bulk cocoa. Buahnya berwarna hijau 

atau merah dan bentuknya bermacam-macam, biji buahnya juga bermacam-macam dengan 

kotiledon berwarna ungu muda sampai ungu tua pada waktu basah. 

Pada perkebunan – perkebunan besar biasanya kakao yang dibudidayakan adalah jenis mulia 

atau criolo (Tumpal H.S. Siregar, dkk., 2003). 

 

 



 

 |  
 

 Studi kelayakan Bisnis 

BAB II 

ASPEK PASAR DAN PEMASARAN 

A. Perkembangan Produksi Kakao Indonesia 

Perkebunan kakao Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak awal tahun 1980-an dan 

pada tahun 2011, Produksi kakao Indonesia tercatat sebanyak 903.092 ton pertahun yang 

sebagian besar perkebunan dikelola  oleh  rakyat  dan  selebihnya perkebunan  besar  negara  

serta perkebunan besar swasta. Secara keseluruhan selama rentang waktu 2007-2011 tingkat 

pertumbuhan Produksi kakao di Indonesia mencapai 5% pertahun. 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Kakao Indonesia  

 

 

 

Keterangan : 

*) Sementara 

**) Estimasi 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2012. Statistik Kakao. Departemen Pertanian 

 

Dengan pertumbuhan produksi 5% pertahun, bisa diproyeksikan berapa produksi kakao di 

Indonesia kedepan dengan menggunakan formula : 

Pt = Po(1+i)n 

 

Tabel 2. Proyeksi Produksi Kakao Indonesia Tahun 2012-2016 

TAHUN 

/ Year 

PRODUKSI / Production ( Ton) 

Perkebunan 

Rakyat 

Perkebunan 

Besar 

Negara 

Perkebunan 

Besar 

Swasta 

Jumlah / 

Total 

2012 870,539 40,011 38,646 949,197 

2013 914,982 42,054 40,619 997,655 

2014 961,693 44,201 42,693 1,048,587 

2015 1,010,790 46,458 44,872 1,102,120 

2016 1,062,393 48,829 47,163 1,158,385 

TAHUN 

/ Year 

PRODUKSI / Production ( Ton) 

Perkebunan 

Rakyat 

Perkebunan 

Besar Negara 

Perkebunan 

Besar 

Swasta 

Jumlah 

/ Total 

2007 671,370 34,643 33,993 740,006 

2008 740,681 31,130 31,783 803,594 

2009 741,981 34,604 32,998 809,583 

2010*) 773,707 36,844 34,075 844,626 

2011**) 828,255 38,068 36,769 903,092 

http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/graph/komoditiutama_pie/graph2/119
http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/graph/komoditiutama_pie/graph2/120
http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/graph/komoditiutama_pie/graph2/121
http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/graph/komoditiutama_pie/graph2/488
http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/graph/komoditiutama_pie/graph2/496
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B. Permintaan Biji kakao 

Permintaan kakao dalam negeri sampai tahun 2009 masih dianggap sedikit dibandingkan 

dengan produksi kakao Indonesia. Rendahnya permintaan kakao nasional itu bukan tanpa 

sebab. Hal ini karena pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk 

setiap kakao yg dibeli pabrik di dalam negeri sehingga industri pengolahan kakao dalam negeri 

sulit untuk berkembang. Sebaliknya, apabila petani mengekspor produknya ke luar negeri, 

maka tidak dikenakan PPN. 

Namun pada tahun 2007 pemerintah membuat kebijakan yang pro industri pengolahan kakao 

dalam negeri, yaitu dengan dihapuskannya pajak pertambahan nilai (PPN) 10% untuk setiap 

kakao yang dibeli pabrik didalam negeri. Tapi kebijakan tersebut masih belum memperbaiki 

iklim industri pengolahan kakao dalam negeri sehingga pada tahun 2010 pemerintah secara 

resmi menerapkan kebijakan Bea Keluar (BK) secara secara progresif terhadap eskpor biji 

kakao memalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 tentang penetapan 

barang Ekspor yang dikenakan  Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Sejak ditetapkannya 

kebijakan bea keluar (BK) permintaan kakao dalam negeri mengalami peningkatan dari 

±150.000 ton pada tahun 2009 menjadi ±200.000 ton pada tahun 2010. Permintaan biji kakao 

dalam negeri ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya karena banyak investor yang 

tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik-pabrik pengolahan biji 

kakao. 

Tabel 3. Permintaan biji kakao dalam negeri 

Tahun Permintaan(ton) 

2007 150.000 

2008 150.000 

2009 150.000 

2010 200.000 

2011 240.000 

2012 280.000 

Dengan pertumbuhan permintaan 17% pertahun, bisa diproyeksikan permintaan kakao di 

Indonesia kedepan dengan menggunakan formula : 

Pt = Po(1+i)n 
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Tabel 4. Proyeksi Permintaan biji kakao dalam negeri 

 

 

 

 

 

Permintaan atau kebutuhan biji kakao dunia sangat besar dan cendrung meningkat setiap 

tahunnya terutama dinegara-negara maju. Pada tahun 2005 permintaan biji kakao dunia 

mencapai 3.574 ribu ton pertahun. Negara konsumen kakao terbesar pada tahun 2005 masih 

dipegang negara-negara Eropa sebanyak 1.462 ribu ton pertahun atau 42,10% dari seluruh 

permintaan biji kakao dunia. Permintaan biji kakao tertinggi berasal dari Negara Belanda, 

Amerika Serikat dan Jerman. 

Tabel 5. Permintaan biji kakao dunia 

Negara 
Konsumsi Biji Kakao Dunia(ribu ton) 

2001 2002 2003 2004 2005 

Eropa 1282 1320 1346 1375 1462 

Jerman 195 193 225 235 320 

Belanda 418 45 445 460 470 

Lainnya 669 677 676 680 690 

Afrika 421 447 446 493 507 

Pantai Gading 290 315 335 364 360 

Lainnya 131 131 131 130 147 

Amerika 767 814 852 853 856 

Brazil 173 196 207 209 223 

Amerika Serikat 403 410 410 419 426 

Lainnya 192 208 235 225 207 

Asia & Oceania 416 499 575 622 651 

Indonesia 105 115 120 115 120 

Malaysia 105 150 203 250 250 

Lainnya 206 234 252 257 281 

Total Dunia 2886 3080 3219 3343 3476 

Sumber: http://www.icco.org 

Tahun Permintaan(ton) 

2013 327,284 

2014 382,553 

2015 447,155 

2016 522,667 

2017 610,930 
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Untuk melihat permintaan biji kakao mendatang kita perlu untuk memproyeksikan permintaan 

dunia terhadap biji kakao tersebut. Proyeksi permintaan biji kakao dapat dilihat pada table 

berikut ini dengan menggunakan formula: 

Pt = Po(1+i)n 

Tabel 6. Proyeksi Permintaan biji kakao dunia 

Tingkat Pertumbuhan : 4,8% 

Permintaan biji kakao dunia pada tahun 2012 diperkirakan 4.813.000 ton dengan permintaan 

terbesar berasal dari Eropa sebanyak 2.025.000 ton dan permintaan dari Amerika sebanyak 

1.185.000 ton, dari Asia sebanyak 901.000 ton, dan dari afrika 702.000 ton. Dengan tingkat 

pertumbuhan permintaan biji kakao dunia sebesar 4,8% dapat disimpulkan bahwa peluang 

ekspor biji kakao masih sangat terbuka. 

 

 

 

 

 

 

Negara 
Konsumsi Biji Kakao Dunia(ribu ton) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Eropa 2025 2121 2222 2328 2438 

Jerman 443 464 486 509 534 

Belanda 651 682 714 748 784 

Lainnya 955 1001 1049 1099 1151 

Afrika 702 735 770 807 846 

Pantai Gading 499 522 547 573 600 

Lainnya 204 213 223 234 245 

Amerika 1185 1242 1301 1363 1428 

Brazil 309 323 339 355 372 

Amerika Serikat 590 618 647 678 710 

Lainnya 287 300 315 330 345 

Asia & Oceania 901 944 989 1036 1086 

Indonesia 166 174 182 191 200 

Malaysia 346 363 380 398 417 

Lainnya 389 408 427 447 469 

Total Dunia 4813 5043 5283 5534 5797 
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Tabel 7. Ekspor Biji Kakao Indonesia 2007-2011 

Tahun Permintaan(ton) 

2007 502,815 

2008 522,928 

2009 543,845 

2010 565,599 

2011 588,223 

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan Departemen pertanian 

Indonesia masuk tiga terbesar Negara produsen kakao dunia, pada tahun 2011 ekspor biji kakao 

Indonesia mencapai 588.233 ton pertahun. Dalam rentang waktu dari 2007-2011 pertumbuhan 

ekspor biji kakao Indonesia sebesar 4% pertahun. Dengan demikian bisa diproyeksikan eksport 

kakao Indonesia sampai dengan tahun 2016 dengan menggunakan formula: 

Pt = Po(1+i)n 

Tabel 8. Proyeksi Ekspor Biji Kakao Indonesia 2012-2016 

Tahun Permintaan(ton) 

2012 611,752 

2013 636,222 

2014 661,671 

2015 688,138 

2016 715,663 

 

C. Harga biji kakao 

Perkembangan harga kakao di pasaran ekspor sulit diprediksi, karena tingkat harga berkaitan 

langsung dengan situasi politik di negara Pantai Gading, penghasil utama komoditas kakao di 

dunia. Sedangkan tingkat harga kakao di pasaran lokal, menyesuaikan perkembangan harga di 

bursa London yang sejak dua tahun terakhir cenderung naik. Hal ini dipicu juga karena para 

pabrik coklat dalam negeri meningkatkan produksinya demi memenuhi kebutuhan coklat. Saat 

ini harga kakao kering dalam negeri berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 25.000 per kilogram. 

Untuk biji kakao yang telah difermentasi harganya lebih tinggi Rp 3.000 dibanding biji kakao 

yang tidak difermentasi. 
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D. Perkiraan Penjualan 

Untuk permulaan perkebunan kakao ini akan ditanam bibit kakao pada lahan seluas 1 Ha. 

Dalam 1 ha lahan tersebut dapat ditanam sebanyak 1.100 pohon kakao dengan jarak tanam 3 

M x 3 M. Dari awal penanaman bibit sampai kakao bisa berbuah dibutuhkan waktu sekitar 2,5 

tahun. Setelah kakao berbuah minimal dalam satu minggu satu pohon kakao bisa dipanen 2 

buah. Jadi untuk 1.100 pohon bisa menghasilkan 2.200 buah kakao. Setelah kakao berbuah lalu 

dilakukan proses fermentasi dan penjemuran. 

Setelah proses fermentasi dan penjemuran akan terjadi penyusutan berat pada biji kakao. Untuk 

12 buah kakao bisa menghasilkan 1 kg biji kakao kering. Jadi dalam 1 Ha lahan kakao dengan 

hasil 2.200 buah bisa menghasilkan biji kakao kering 183 Kg dalam seminggu. Dalam sebulan 

bisa menghasilkan 550 Kg biji kakao kering. Jika harga kakao kering Rp 20.000 per Kg maka 

dalam sebulan penjualan bisa mencapai Rp 11.000.000 

E. Program Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

Untuk tahap awal dengan luas lahan 1 Ha, biji kakao yang telah dihasilkan bisa dipasarkan atau 

dijual kepada perusahaan-perusahaan pengumpul hasil pertanian. Perusahaan-perusahaan 

pengumpul tersebut akan menerima berapa saja biji kakao yang dijual baik itu dalam skala 

kecil maupun skala besar. Perusahaan pengumpul tersebut selanjutnya yang akan 

mendistribusikan biji kakao yang telah dihimpun tersebut, baik untuk memenuhi permintaan 

oleh perusahaan pengolah kakao yang ada di dalam negeri maupun untuk diekspor untuk 

memenuhi kebutuhan biji kakao dunia. 

Apabila perkebunan kakao ini telah berkembang dan mencapai skala produksi yang besar maka 

pemasaran dari biji kakao itu sendiri akan langsung dijual atau melakukan kontrak kerjasama 

dengan perusahaan pengolah biji kakao yang ada di dalam negeri. Tidak tertutup kemungkinan 

biji kakao yang dihasilkan akan diekspor keluar negeri tanpa melalui pengumpul apabila 

jumlah produksi sudah dalam skala yang besar dan melebihi permintaan dari perusahaan kakao 

dalam negeri. 

 

 

 

Biji Kakao 

Pengumpul Perusahaan 

Industri Kakao 
Ekspor 
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BAB III 

ASPEK TEKNIS DAN OPERASIONAL 

A. Studi Pendahuluan 

Kakao (Theobroma cacao, L) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sesuai untuk 

perkebunan rakyat, karena tanaman ini dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Tanaman 

kakao berasal dari daerah hutan hujan tropis di Amerika Selatan. Di daerah asalnya, kakao 

merupakan tanaman kecil di bagian bawah hutan hujan tropis dan tumbuh terlindung di bawah 

pohon-pohon yang besar. Oleh karena itu dalam budidayanya tanaman ini membutuhkan 

naungan atau pohon pelindung. 

Jenis tanaman kakao yang akan di kembangkan dalam perkebunan ini adalah jenis kakao 

Criollo/mulia. Kako jenis Criollo dipilih karena jenis ini merupakan tanaman kakao yang 

menghasilkan biji cokelat yang mutunya sangat baik, ciri cirinya adalah buahnya berwarna 

merah atau hijau, kulit buahnya tipis berbintil-bintil kasar dan lunak. Biji buahnya berbentuk 

bulat telur berukuran besar dengan kotiledon berwarna putih pada waktu basah. Tanaman 

kakao tergolong tanaman manja, yaitu tanaman yang membutuhkan perhatian dan perawatan 

sepanjang tahun. Pertumbuhan tanaman dan produktivitas yang dicapai sangat tergantung pada 

kualitas perawatan. 

Sebagai daerah tropis, Indonesia yang terletak antara 60 LU dan 11 LS merupakan daerah yang 

sesuai untuk tanaman kakao. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki 

potensi wilayah yang sesuai untuk pengembangan kakao. Kakao banyak diusahakan mulai dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi. Spesifikasi teknisnya mengatakan bahwa daerah adaptif 

untuk pertumbuhan kakao 0-700 m dpl. 

Curah hujan merupakan hal yang terpenting, daerah penanaman kakao yang bagus adalah 

daerah yang mendapat distribusi hujan sepanjang tahun. Hal tersebut berkaitan dengan masa 

pembentukan tunas muda dan produksi. Selain itu temperatur, dan sinar matahari juga 

merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Demikian juga faktor fisik dan kimia tanah 

yang erat kaitannya dengan daya tembus (penetrasi) dan kemampuan akar menyerap hara. 

B. Lokasi Perkebunan 

Areal penanaman kakao yang ideal adalah daerah‐daerah bercurah hujan 1.100 ‐ 3.000 mm per 

tahun. Curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun akan menyebabkan serangan penyakit 

busuk buah. Temperatur ideal bagi pertumbuhan kakao adalah 300‐320 C(maksimum) dan 180‐

210 C(minimum). Temperatur sangat berpengaruh pada pembentukan flush,pembungaan,serta 

kerusakan daun. Temperatur yang lebih rendah dari 100 akan mengakibatkan gugur daun dan 

mengeringnya bunga, sehingga laju pertumbuhannya berkurang. Temperatur yang tinggi akan 

memacu pembungaan, tetapi kemudian akan segera gugur. 

 

Lingkungan hidup alami tanaman kakao adalah hutan tropis yang di dalam pertumbuhan nya 

membutuhkan naungan untuk mengurangi pencahayaan penuh. Kakao termasuk tanaman yang 

mampu berfotosintesis pada suhu daun rendah. Cahaya matahari yang terlalu banyak menyoroti 

tanaman kakao akan mengakibatkan lilit batang kecil, daun sempit, dan tanaman relatif pendek. 
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Dengan pertimbangan kondisi yang cocok untuk budidaya tanaman kakao tersebut maka usaha 

ini akan dibuat pada lahan kosong seluas 10.000 M2 di kabupaten Padang Pariaman, Sumatera 

Barat. Selain pertimbangan kondisi alam yang cocok untuk tanaman kakao itu sendiri, 

pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan rencana pemasaran dari hasil kebun kakao.  

Di Kabupaten Padang Pariaman ini telah berdiri sebuah pabrik mini coklat yang berada di 

Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam, dan telah direncanakan juga oleh 

pemerintah daerah pariaman untuk mendirikan pabrik pengolahan kakao skala menengah di 

Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (sumber:www.padangpariamankab.go.id). Pemerintah 

Sumatera Barat sedang gencar menjadikan Sumatera Barat tidak hanya sebagai sentra produksi 

kakao tapi juga sebagai sentra Pengolahan biji kakao dengan berupaya untuk mengaet investor 

untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik pengolahan biji kakao di Sumatera barat. Diharapkan 

pembuatan kebun kakao ini sejalan dengan upaya pemerintah, karena apabila telah berdiri 

pabrik-pabrik pengolahan kakao di sumatera barat maka kebutuhan biji kakao akan meningkat. 

 

C. Luas lahan dan skala produksi 

Luas lahan yang dibutuhkan untuk budidaya kakao ini adalah 1 Ha(100 M x 100 M). Tanaman 

kakao ditanam dengan jarak tanam 3 m x 3 m dengan menggunakan pola tanam kakao segi 

empat, yaitu seluruh areal ditanami menurut jarak tanam yang ditetapkan dan pohon pelindung 

ditanam tepat pada pertemunan diagonal empat pohon kakao. Dengan  demikian  dapat ditanam  

pohon  kakao  sekitar  1.100  pohon/ha. Jumlah diatas bukan ukuran mutlak tapi sebagai 

gambaran untuk penanaman. Satu pohon kakao rata-rata menghasilkan 2 buah biji kakao setiap 

minggu, dengan adanya 1.100 pohon berarti dapat dipanen 2.200 biji kakao setiap minggu. 12 

biji kakao basah bisa menghasilkan 1 Kg biji kakao kering, dalam seminggu bisa menghasilkan 

183 Kg biji kakao kering. Maka dalam sebulan bisa menghasilkan 732 Kg biji kakao kering. 

D. Tata Letak 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O : Pohon Kakao 

X : Pohon Pelindung Sementara 

K : Pohon Pelindung Tetap 

http://www.padangpariamankab.go.id/
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Gambar diatas adalah layout dari perkebunan kakao yang akan dibuat.  

1. Luas lahan 1 Ha(100 M x 100 M) 

2. Terdapat 2 bangunan permanen didalamnya, masing-masing  dengan ukuran 

5 M x 5 M. Bangunan  pertama digunakan sebagai tempat untuk fragmentasi biji kakao yang 

telah dipanen. Tempat ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan biji kakao yang telah 

selesai difragmentasi dan telah dikeringkan. Bangunan kedua digunakan untuk tempat 

tinggal pekerja dan untuk meletakan perkakas yang digunakan dalam proses budidaya 

tanaman kakao.  

3. Terdapat tanah kosong ukuran 4 m x 12 m ditengah lahan. Lahan kosong ini akan digunakan 

sebagai tempat penjemuran atau pengeringan biji kakao yang telah selesai melewati proses 

fragmentasi. 

4. Jumlah semua pohon kakao adalah 1.100 pohon dengan jarak tanam antara pohon kakao 

adalah 3 M x 3 M. 

5. Pohon pelindung sementara berada tepat pada pertemunan diagonal empat pohon kakao, 

jumlah semua pohon pelindung sementara ±400 pohon. 

6. Pohon pelindung tetap ditanam dengan jarak 9 M x 9 M, jumlah pohon pelindung tetap ±120 

pohon. 

E. Peralatan dan perlengkapan. 

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam budidaya kakao ini tergolong cukup 

sedikit. Peralatan yang dibutuhkan dalam proses penanaman dan perawatan yaitu cangkul, 

parang, dan gunting tanaman. Sedangkan pada proses panen, fermentasi dan penjemuran 

peralatan yang dibutuhkan adalah keranjang rotan, karung goni, gerobak dan kotak pemeraman 

untuk fragmantasi dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 40 cm. 

 

F. Proses produksi 

1. Pembukaan lahan 

Tahap Pertama dari pembersihan  areal  adalah tebas/babat. Pelaksanaan  pekerjaan  pada  

tahap  ini  adalah dengan  membersihkan  semak  belukar  dan  kayu-kayu  kecil sedapat  

mungkin  ditebas  rata  dengan  permukaan  tanah, kemudian dilanjutkan dengan tahap 

tebang membersihkan tanaman/pohon yang terdahulu. Bila  semua  pohon  telah  tumbang, 

tumbangan  itu dibiarkan  selama  1 bulan  agar  daun kayu mengering. Total lama proses 

pembukaan lahan ini ±1,5 bulan. 

2. Penanaman Pohon Pelindung 

Penanaman pohon pelindung sebelum penanaman kakao bertujuan mengurangi  intensitas  

sinar  matahari langsung. Pada area penanaman kakao ada 2 jenis pohon pelindung yaitu 

pohon pelindung tetap dan pohon pelindung sementara. 

Tanaman pelindung sementara yang akan ditanam adalah pohon pisang jenis pisang kayu 

dan cavendish. Pohon pisang dipilih karena tanaman ini sangat mudah ditanam dan cepat 
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berkembang serta memberikan pendapatan yang tinggi. Tanaman pisang akan memberikan 

penaungan setelah berumur 6 bulan. Setelah berumur satu tahun, tanaman pisang mulai 

berbuah dan dapat memberikan produksi 1.000 tandan setiap hektar selama satu tahun. 

Panen buah pisang dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali, bergantung pada pengaturan umur 

anakan pisang. 

Keuntungan lain yang penting adalah batang pisang merupakan mulsa yang efektif dalam 

mengonservasi kelembapan tanah. Kadar air dalam batang palsu pisang sangat tinggi, yaitu 

95,63 – 96,44%, dalam pelepah 85,82 – 88,87%, dan dalam helai daun 73,80 – 82,23% 

bergantung pada kultivarnya. Selain melembapkan, limbah tanaman pisang juga 

mengandung unsur hara. Unsur hara makro terbanyak yang dikandung limbah pisang 

adalah K, diusulkan Ca, N, SO4, dan paling sedikit P. Sampai saat ini, pemakaian mulsa 

batang pisang tidak menimbulkan efek negatif pada tanaman kakao. 

Tanaman pelindung tetap yang akan ditanam adalah pohon kelapa. Pohon kelapa yang akan 

ditanam adalah jenis kelapa dalam tenaga (DTA) dari sulawesi. Pohon ini dipilih Karena 

pertumbuhannya cepat, pelepahnya mengarah keatas dan tidak terlalu rapat sehingga bisa 

meneruskan sinar matahari secara merata. Penanaman pohon kelapa dapat disamakan 

dengan penanaman pohon pelindung sementara yaitu 6 bulan sebelum bibt kakao 

dipindahkan ke lahan. 

Tanaman pelindung sementara mulai dikurangi secara bertahap setelah kakao ditanam pada 

lahan. Setelah tanaman kakao mulai berbunga yaitu pada umur 18 bulan tanaman pelindung 

sementara dikurangi setengah dari jumlahnya, dan setelah kakao berumur 4 tahun tanaman 

pelindung yang masih tersisa di bunuh seluruhnya karena pada umur itu tanaman kelapa 

idealnya telah berfungsi sebagai pelindung yang baik. 

3. Penanaman bibit kakao 

Sebelum bibit kakao ditanam perlu disiapkan terlebih dahulu lubang tanam. Pembuatan  

lubang  tanam  bertujuan  untuk menyediakan lingkungan perakaran yang optimal bagi bibit 

kakao,  baik  secara  fisik,  kimia,  maupun  biologi.  Tanah  dilapangan  sering  terlalu 

padat bagi  perakaran  bibit  kakao untuk  berkembang  dengan  baik  setelah  dipindahkan  

dari tanah  gembur  di  dalam  polibag.  Karena  itu,  kondisi  yang relatif sama  dengan  

kondisi  di  pembibitan  perlu  disiapkan di  lapangan  dengan  cara  membuat  lubang  

tanam.  Dengan demikian  diharapkan  tanaman  dapat  beradaptasi  dengan baik pada awal 

pertumbuhannya di lapangan. Ukuran  lubang  tanam  umumnya  60 x 60 x 60  cm. Lubang 

tanam dibuat 2 minggu sebelum penanaman dan tanah galian dibiarkan teronggok 

disamping lubang, tindakan ini bertujuan untuk mengubah suasana  reduktif  tanah menjadi  

oksidatif  dan  unsur-unsur yang bersifat racun berubah menjadi tidak meracuni. 

Bila jarak tanam dan pola tanam telah ditetapkan dan keadaan  pohon  pelindung  telah  

memenuhi  syarat sebagai penaung, dan bibit dalam polibag telah berumur 4-6 bulan maka  

penanaman sudah dapat dilaksanakan. Teknik  penanamannya  adalah  dengan  terlebih  

dahulu memasukkan  polibag  ke  dalam  lubang  tanam,  setelah  itu dengan  menggunakan  
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pisau  tajam  polibag  disayat  dari bagian bawah  ke  arah  atas.  Polibag  yang  terkoyak  

dapat dengan  mudah  ditarik  dan  lubang  ditutup  kembali  dengan tanah  galian.  

Pemadatannya  dilakukan  dengan  bantuan kaki.  Tetapi  di  sekitar  batang  dipermukaan  

tanah  haruslah lebih  tinggi. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mencegah penggenangan  air  

di  sekitar  batang  yang  dapat menyebabkan pembusukan. 

Lubang tanam dan bibit kakao 

 

 

4. Pemupukan 

Pemupukan  dilakukan  setelah  tanaman kakao berumur dua bulan di  lapangan. 

Pemupukan pada tanaman yang  belum menghasilkan dilaksanakan  dengan  cara 

menaburkan pupuk secara merata dengan jarak 15 – 50 cm (untuk umur 2 – 10 bulan) dan 

50 – 75 cm (untuk umur 14 –20  bulan)  dari  batang  utama.  Untuk  tanaman  yang telah 

menghasilkan,  penaburan pupuk  dilakukan  pada  jarak  50 –75  cm  dari  batang  utama.  

Penaburan  pupuk  dilakukan dalam  alur  sedalam  10  cm.  Banyaknya  pupuk  yang 

dibutuhkan  setiap  tahun  untuk  lahan  seluas  1  ha,  tersaji pada tabel berikut. 
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5. Pemangkasan 

Bagi  tanaman  kakao,  pemangkasan  adalah  suatu usaha  meningkatkan produksi  dan 

mempertahankan umur ekonomis  tanaman. Secara umum,  pemangkasan  bertujuan untuk 

mendapatkan  pertumbuhan  tajuk  yang  seimbang  dan kokoh, mengurangi  kelembaban  

sehingga  aman  dari serangan hama dan penyakit, memudahkan pelaksanaan panen dan 

pemeliharaan, dan mendapatkan produksi yang tinggi . 

Pemangkasan Bentuk 

Pada tanaman kakao yang belum menghasilkan (TBM), setelah  umur  8  bulan  perlu  

dilaksanakan  pemangkasan. Pemangkasan  demikian  disebut  pemangkasan  bentuk. 

Sekali  dua  minggu  tunas-tunas  air  dipangkas  dengan  cara memotong  tepat  dipangkal  

batang  utama  atau  cabang primer yang tumbuh. 

Sebanyak  5 - 6  cabang  dikurangi  sehingga  hanya tinggal  3 - 4  cabang  saja.  Cabang  

yang  dibutuhkan  adalah cabang  yang  simetris  terhadap  batang  utama,  kukuh,  dan 

sehat.  Tanaman  yang  cabang-cabang  primernya  terbuka, sehingga jorket langsung 

terkena sinar matahari, sebaiknya diikat  melingkar  agar  pertumbuhannya  membentuk  

sudut lebih kecil terhadap batang utama atau tajuk menjadi lebih ramping. 

Kadang-kadang  dilakukan  juga  pemangkasan terhadap cabang primer yang tumbuhnya 

lebih dari 150 cm. Hal  ini bertujuan  untuk  merangsang tumbuhanya  cabang-cabang  

sekunder. 
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Pemangkasan Produksi 

Bentuk  pemangkasan  yang  lain  adalah  pemangkasan produksi. Pemangkasan dilakukan 

pada cabang-cabang yang tidak produktif,  tumbuh  ke  arah  dalam,  menggantung,  atau 

cabang  kering,  menambah  kelembaban,  dan  dapat mengurangi intensitas matahari bagi 

daun. 

Pemangkasan Pemeliharaan 

Pemangkasan  pemeliharaan  dilakukan  dengan  cara memotong  cabang-cabang  sekunder  

dan  tersier  yang tumbuhnya  kurang  dari  40  cm  dari  pangkal  cabang  primer.  Cabang-

cabang  demikian  bila  dibiarkan tumbuh  akan  membesar  sehingga  semakin  menyulitkan 

pemangkasan 

6. Pengendalian hama, penyakit dan gulma. 

Organisme  Pengganggu  Tanaman  (OPT)  merupakan  salah satu  faktor  penting  yang  

menghambat  pencapaian  sasaran produksi  dan  mutu  hasil. Diperkirakan  rata-rata  30% 

pengurangan  hasil  disebabkan  serangan  OPT,  bahkan  ada penyakit penting yang 

menyebabkan kematian apabila tidak dikendalikan secara tepat. Berdasarkan  UU  nomor  

12  tahun  1992  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  1995,  kegiatan  penanganan 

OPT  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  dan masyarakat  yang dilaksanakan  dengan  

menerapkan  sistem Pengendalian  Hama  Terpadu  (PHT). Berikut jenis-jenis hama 

penyakit kakao: 

 

1. Penggerek Buah Kakao (PBK) Conopomorpha cramerella 

Hama  PBK  merupakan  hama  utama  kakao. Stadium  yang menimbulkan  kerusakan 

adalah  stadium  larva  yang  menyerang  buah  kakao  mulai berukuran  3  cm  sampai  

menjelang  masak.  Ulat  merusak dengan  cara  menggerek  buah, makan  kulit  buah,  

daging buah  dan  membuat  saluran  ke  biji,  sehingga  biji  saling melekat,  berwarna  

kehitaman,  sulit  dipisahkan  dan berukuran lebih kecil. Serangan  pada  buah  ditandai  

dengan  memudarnya warna  kulit  buah,  muncul  warna  belang  hijau  kuning  atau merah  

jingga.  Apabila  buah  digoncang  tidak  berbunyi. 

Apabila buah dibelah, terlihat biji yang berwarna hitam dan melekat satu sama lain. 

 

2. Kepik Pengisap Buah Helopeltis spp. (Hemiptera:Miridae) 

Kepik  ini  merupakan  hama  utama  yang  menduduki peringkat  kedua  setelah  PBK. 

Serangga  muda  (nimfa)  dan imago  menyerang  pucuk  tanaman  kakao  dan  buah  

muda dengan  cara  menusukkan  alat  mulutnya  ke  dalam  jaringan kemudian mengisap  

cairan  didalamnya.  Bersamaan dengan tusukan  tersebut  kepik  mengeluarkan  cairan  

yang  bersifat racun  yang  dapat  mematikan  jaringan  tanaman  di sekitar tusukan. 

Serangan  pada  buah  tua  ditandai  dengan  munculnya bercak-bercak  cekung  yang  

berwarna  coklat  muda  yang lama kelamaan berubah menjadi kehitaman. Serangan pada  

buah  muda, akan menyebabkan permukaan  kulit  menjadi  retak  dan  terjadi  perubahan 
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bentuk  sehingga  menghambat  perkembangan  biji. Serangan  pada  pucuk  atau  ranting  

menyebabkan  layu, kering  dan  kemudian  mati.  Daun  akan  gugur  dan  ranting 

tanaman  akan  seperti  lidi.  Penurunan  produksi  buah  bisa mencapai 50 - 60%. 

3. Penyakit Busuk Buah Phytopthora palmivora 

Penyakit  busuk  buah  merupakan  penyakit  terpenting karena  penyerang  hampir  di  

seluruh  areal  penanaman kakao dan  kerugiannya  dapat  langsung dirasakan.  Penyakit 

ini  disebabkan  oleh Phytopthora  palmivora Bute, sejenis jamur  yang  dapat  

mempertahankan  hidupnya  dalam  tanah bertahun-tahun.  Pada  musim  kering  spora  

hidup  dalam tanah dalam bentuk sistem yang mempunyai dinding tebal. 

Penyebaran jamur dari buah satu ke buah lain melalui berbagai  cara percikan  air  hujan,  

persinggungan  antara buah  sakit  dan  buah  sehat,  melalui  binatang  penyebar seperti  

tikus,  tupai  atau  bekicot.  Kerugian  yang  disebabkan penyakit  cukup  besar  persentase  

busuk  buah  di  beberapa daerah mencapai 30-50%. 

Gejala  penyakit  ini  dapat  terlihat  mulai  dari  buah muda  sampai  buah  dewasa.  Buah  

yang  terinfeksi  akan membusuk  disertai  bercak  coklat  kehitaman  dengan  batas yang  

jelas, gejala  ini  dimulai dengan  ujung    atau  pangkal buah.  Hal  ini  disebabkan  adanya  

lekukan  pada  pangkal buah  yang  menjadi  tempat  tergenangnya  air  sehingga sopra 

menyebabkan  infeksi  mulai  dari  pangkal  atau  ujung buah  tempat  menggantung  air. 

Cara pengendalian hama, penyakit dal gulma 

Untuk mengatasi Penggerek buah kakao, kepik penghisap buah dan penyakit busuk buah dapat  

dilakukan  dengan memanfaatkan semut hitam dan jamur Beuveria bassiana. Peningkatan 

populasi  semut  hitam  dapat  dilakukan  dengan menyediakan  lipatan  daun  kelapa  atau  

daun  kakao kering  atau  koloni  kutu  putih. Semut hitam bukan predator dan tidak memakan 

hama. Namun, kencing semut hitam terbukti dapat menjadi senjata ampuh untuk mengusir 

hama penganggu tanaman kakao. Semburan kencing semut hitam akan terasa pedih sehingga 

hama penggangu tidak akan mendekat. 

Penyemprotan  jamur Beuveria  bassiana sebaiknya  dilakukan pada  buah  kakao    muda 

dengan dosis 50-100 gram spora/ha. Disemprot selama 5 kali  menggunakan  knapsack  

sprayer. 
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Memanfaatkan semut hitam sebagai pembasmi hama 

 

7. Panen dan pasca panen 

a. Pemetikan buah 

Sejak fase pembuahan sampai menjadi buah dan matang, kakao memerlukan waktu sekitar 

5 bulan. Pada satu tahun terdapat puncak panen satu atau dua kali yang  terjadi  5 - 6  bulan  

setelah  perubahan  musim. Pada beberapa negara ada yang panen sepanjang musim. Buah 

yang sudah matang dipetik dengan menggunakan pisau atau gunting tanaman. Tingkat  

kematangan  buah  dapat  dilihat  dari  perubahan  warna  buah. Buah dapat dipanen 

sekurang-kurangnya apabila punggung dan alur buah sudah berwarna kuning. 

Keterlambatan waktu  panen akan berakibat pada berkecambahnya biji di dalam. Pemetikan  

buah  pada  umumnya  dilakukan pagi  hari, kemudian buah-buah tersebut dikumpulkan 

disuatu tempat. 

 
Buah siap panen dan pemetikan buah 

 

b. Pemeraman 

Pemeraman buah bertujuan untuk  memperoleh  keseragaman  kematangan buah  dan  

memudahkan pengeluaran biji dari buah kakao. Pemeraman dilakukan dengan menyimpan 

buah ke dalam keranjang rotan atau sejenisnya dengan alas daun-daunan dan permukaan 

tumpukan ditutup dengan daun. Pemeraman dilakukan di tempat yang teduh lamanya 

sekitar maksimum 1 minggu. 



 

 |  
 

 Studi kelayakan Bisnis 

  

c. Pemecahan buah 

Pemecahan  atau  pembelahan  buah  kakao  harus  dilakukan  secara  hati-hati jangan 

sampai merusak biji kakao. Buah dipecah dengan menggunakan pemukul kayu atau 

memukulkan buah satu sama lainnya. Setelah buah pecah biji kakao dikeluarkan kemudian 

dimasukan kedalam ember plastic atau tempat lainnya yang bersih.  Biji kakao harus 

dihindarkan dari kontak dengan benda-benda logam karena dapat menyebabkan warna 

kakao menjadi kelabu. 

 

 

d. Fermentasi 

Fermentasi biji kakao dimaksudkan untuk mematikan lembaga biji kakao agar tidak dapat 

tumbuh dan untuk menimbulkan aroma yang khas coklat. Fermentasi dilakukan dengan 

memasukan biji kakao basah ke suatu wadah/kotak kayu yang berukuran panjang 60cm, 

lebar 60cm, dan tinggi 40cm. Setelah itu kotak ditutup dengan karung goni atau daun 

pisang. Satu kotak fermentasi ini dapat menampung ± 100 kg biji kakao basah. 

Fermentasi yang sempurna dilakukan dalam waktu 5 hari, dimana  pada  hari  kedua  harus  

dilakukan  pengadukan/pembalikan agar fermentasi biji merata.  Sesudah  itu  biji  dibiarkan  

dalam  tempat fermentasi  sampai  hari  kelima.  Selama  proses  fermentasi,  sebagian  air  

yang  terkandung  dalam  biji  akan hilang  dan  aroma  seperti  asam  cuka  akan  keluar  

dari  tempat  fermentasi.  Biji  yang  sudah  difermentasikan kemudian diangin-anginkan 

sebentar atau direndam dan dicuci sebelum dikeringkan. 
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e. Perendaman dan pencucian 

Tujuan perendaman dan pencucian adalah untuk menghentikan proses fermentasi dan 

memperbaiki kenampakan biji. Perendaman berpengaruh terhadap proses pengeringan. 

Selama proses perendaman berlangsung, sebagian kulit biji kakao terlarut sehingga 

kulitnya lebih tipis, Sehingga proses pengeringan menjadi lebih cepat. Setelah perendaman, 

dilakukan pencucian untuk mengurangi sisa-sisa lendir yang masih menempel pada biji dan 

mengurangi rasa asam pada biji, karena jika biji masih terdapat lendir maka biji akan mudah 

menyerap air dari udara sehingga mudah terserang jamur dan akan memperlambat proses 

pengeringan. 

f. Pengeringan 

Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air dalam biji dari 60% sampai pada 

kondisi kadar air dalam biji tidak dapat menurunkan kualitas biji dan biji tidak ditumbuhi 

cendawan. Pengeringan dapat dilakukan dengan dengan menjemur di bawah sinar matahari 

atau secara buatan dengan menggunakan mesin pengering. Dengan sinar matahari 

dibutuhkan waktu 2-3 hari, tergantung kondisi cuaca, sampai kadar air biji menjadi 7-8%. 

Sedangkan dengan pengeringan buatan berlangsung pada temperatur 65° – 68° C. Mesin 

pengering yang digunakan adalah rancangan BPP-Bogor (Stasioner dan mobil). Baik 

pengeringan dengan sinar matahari maupun mesin pengering, perlu dilakukan pembalikan 

biji agar pengeringan merata. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeringan biji kakao yang telah difermentasi 
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g. Sortasi/Pengelompokan 

Sortasi biji kakao kering bertujuan untuk memisahkan antara biji baik dan biji cacat/pecah, 

memisahkan kotoran atau benda asing lainnya seperti batu, kulit dan daun-daunan. sortasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan ayakan yang dapat memisahkan biji kakao dari 

kotoran. 

Pengelompokan kakao berdasarkan mutu :  

Mutu A : dalam 100 g biji terdapat 90-100 butir biji  

Mutu B  : dalam 100 g biji terdapat 100-110 butir biji  

Mutu C : dalam 100 g biji terdapat 110-120 butir biji 

h. Penyimpanan 

Biji kakao kering dimasukkan ke dalam karung goni. Tiap karung goni diisi 60 kg biji 

kakao kering kemudian karung tersebut disimpan dalam ruangan yang bersih, kering dan 

memiliki lubang pergantian udara. Antara lantai dan wadah biji kakao diberi jarak ± 8 cm 

dan jarak dari dinding ± 60 cm. Biji kakao dapat disimpan selama ± 3 bulan. 

i. Kualitas biji kakao 

Kualitas  biji  kakao  ditentukan  berdasarkan  standar  uji  yang  berlaku,  yaitu  menurut  

SP-45-1976  yang direvisi  bulan  Februari  1990  atas  usulan  dari  Asosiasi  Kakao  

Indonesia  (Askindo).  Dalam  penentuan  kualitas tersebut,  yang  dimaksud  dengan  biji  

kakao  adalah  biji  tanaman  kakao  (Theobroma  cacao  L.)  yang  telah difermentasikan,  

dibersihkan  dan  dikeringkan.  Parameter  kualitas  biji  kakao  dan  cara  ujinya, dan 

standar mutu biji kakao  dapat  dilihat pada table dibawah. 

 

 

Parameter Umum Kualitas Biji Kakao 
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Standar Nasional Indonesia (SNI) biji kakao (SNI 01-232-2000) Khusus 
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BAB IV 

ASPEK MANAJEMEN 

A. Manajemen dalam pembangunan proyek 

Dalam pembuatan proyek perkebunan kakao ini dimulai dengan membuat rencana terlebih 

dahulu sebelum proyek tersebut di implementasikan. Rencana tersebut mencakup semua 

kegiatan atau tahapan baik itu dalan hal teknis penanaman maupun pembangunan sarana dan 

prasarana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan proyek ini adalah: 

Tabel 12 Kegiatan dalam pembangunan proyek 

No Kegiatan Waktu Pekerja 

1 Pembukaan lahan 1,5 Bulan 6 Orang 

2 Pembangunan gudang dan Rumah 

pekerja 

1 Bulan 4 Orang 

3 Pemesanan pohon pelindung 1 Bulan - 

4 Penanaman pohon pelindung 2 Minggu 10 Orang 

5 Masa tunggu pohon pelindung tumbuh 6 Bulan - 

6 Pembuatan lubang tanam 1 Minggu 10 Orang 

7 Pemesanan bibit kakao 1 Bulan - 

8 Penanaman bibit kakao 2 Minggu 10 Orang 

 

Penjadwalan: 
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Pada pembukaan lahan sebenarnya menghabiskan waktu 2 minggu tapi setelah lahan 

dibersihkan, lahan tersebut dibiarkan selam 1 bulan agar daun-daun akibat penebangan 

mengering. Dengan kombinasi penjadwalan seperti yang digambarkan diatas total waktu yang 

diperlukan mulai dari pembukaan lahan sampai dengan bibit kakao selesai ditanam adalah 8,5 

bulan. 

B. Manajemen dalam operasi 

1. Aktifitas yang dilakukan 

Aktifitas operasi normal yang dilakukan dalam perkebunan kakao setelah penanaman bibit 

umumnya sama seperti aktifitas operasi pada perkebunan komoditas lain, Aktifitas tersebut 

dibagai atas dua jenis yaitu aktifitas teknis dan aktifitas nonteknis. 

Aktifitas teknis yaitu (1) pekerjaan perawatan tanaman sehari-hari yang meliputi 

pemangkasan secara berkala, pemberian pupuk secara berkala, pencegahan dan 

pembasmian hama, penyakit dan gulma. (2) pekerjaan panen dan tindakan pasca panen 

yang meliputi pemetikan buah dari batang pohon kakao, pemeraman buah, pemecahan 

buah, fermentasi biji, perendaman dan pencucian biji, pengeringan biji, pengelompokan 

biji bedasarkan mutu dan penyimpanan biji digudang. 

Aktifitas nonteknis yaitu aktifitas pemasaran dan penjualan biji kakao kering yang 

difermentasi, aktifitas adminstrasi umun dan keuangan. 

2. Struktur organisasi 

Struktur organisasi dalam perkebunan kakao ini masih sederhana, hal ini dikarenakan skala 

operasi atau luas perkebunan yang masih kecil. Secara umum sub bagian dalam perkebunan 

dibuat berdasarkan aktifitas yang dilakukan yaitu dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian 

teknis dan bagian non teknis.  
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Pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari struktur organisasi tersebut sebagai 

berikut: 

a. Pimpinan bertugas dalam mengawasi dan memantau bagian teknis yang terdiri dari 3 orang 

pekerja 

b. Pimpinan juga bertanggung jawab dalam bagian non teknis perkebunan ini yang meliputi 

aktifitas pemasaran dan penjualan biji kakao kering yang difermentasi, aktifitas adminstrasi 

umun dan keuangan. 

c. Bagian teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam hal teknis yang meliputi (1) pekerjaan 

perawatan tanaman sehari-hari yang meliputi pemangkasan secara berkala, pemberian 

pupuk secara berkala, pencegahan dan pembasmian hama, penyakit dan gulma. (2) 

pekerjaan panen dan tindakan pasca panen yang meliputi pemetikan buah dari batang 

pohon kakao, pemeraman buah, pemecahan buah, fermentasi biji, perendaman dan 

pencucian biji, pengeringan biji, pengelompokan biji bedasarkan mutu dan penyimpanan 

biji digudang. 

3. Pekerja dan upah 

Upah pekerja dibagi manjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu upah pekerja pada saat 

pembangunan proyek. Pekerja pada pembangunan proyek ini diberikan upah harian dan 

mereka akan diawasi agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. Perinciannya dapat dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel 13 Upah pekerja saat pembangunan proyek 

No Kegiatan Waktu Pekerja 
Upah/ 

hari(Rp) 

Total 

(Rp) 

1 Pembukaan lahan 2 Minggu 6  @40.000 3.360.000 

2 Pembangunan gudang dan Rumah pekerja 1 Bulan 4  2@50.000 

2@75.000 

7.500.000 

3 Penanaman pohon pelindung 2 Minggu 10  @40.000 5.600.000 

4 Pembuatan lubang tanam 1 Minggu 10  @40.000 2.800.000 

5 Penanaman bibit kakao 2 Minggu 10  @40.000 5.600.000 

 TOTAL    24.860.000 
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Yang kedua yaitu upah pekerja untuk pekerja yang bekerja secara tetap pada bagian teknis 

sebanyak 3 orang. Orang yang akan dipekerjakan adalah masyarakat yang tinggal disekitar 

area lahan. Pekerja ini akan diberikan upah tetap bulanan. Tiga orang pekerja ini akan 

diberikan pengetahuan dan pengarahan terlebih dahulu bagaimana cara merawat dan 

mengolah biji coklat pasca panen. 

Untuk membangun semangat dan loyalitas pekerja tersebut akan di berlakukan sistem 

bonus kepada pekerja. Bonus akan diberikan kepada pekerja apabila pekerja tersebut 

bekerja dengan baik dan sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan. 

Parameter penilaian apakah pekerja tersebut sudah bekerja sesuai prosedur adalah dengan 

melihat biji kakao kering yang dihasilkan. Apabila biji kakao kering yang dihasilkan 

melebihi dari target produksi setiap tahunya maka masing-masing pekerja akan mendapat 

20% dari kelebihan tersebut.  

Tabel 14 Bonus dan upah pekerja 

No Kegiatan Waktu Pekerja 
Upah 

(RP) 

Total 

(Rp) 

1 Bagian teknis 1 Bulan 2 @1.200.000 2.400.000 

2 Bonus 1 Tahun 2  @20% x Kelebihan 

target produksi 
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BAB V 

ASPEK HUKUM 

 

Bentuk badan usaha dari perkebunan kakao ini adalah perorangan. Persyaratan pendirian badan 

usaha perorangan ini tidak memiliki syarat khusus, bentuk organisasai cukup dengan 

manajemen sederhana dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. 

Hukum yang mengatur tentang perizinan usaha perkebunan kakao adalah peraturan menteri 

pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. 

Ketentuan dalam pendirian usaha perkebuan yang diatur dalam peraturan menteri pertanian 

tersebut antara lain: 

1. Usaha Budidaya (tanaman) perkebunan  dengan luas lahan < dari 25 ha 

a. Wajib didaftar oleh Bupati/walikota 

b. Pendaftaran meliputi : keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, 

asal benih, tingkat produksi dan lokasi kebun. 

c. Bupati/ walikota mengeluarkan Surat tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) 

bagi usaha yang telah didaftar. 

2. Usaha Budidaya (Tanaman) perkebunan dengan luas lahan ≥ 25 ha 

a. Wajib memiliki izin 

b. Penerima izin adalah perusahaan perkebunan 

c. Jenis izin : Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-

B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) 

d. Pemberi izin : 

i. Gubernur apabila lokasi areal budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada pada 

lintas wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari 

bupati/walikota terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 

ii. Bupati/Walikota apabila lokasi areal budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada 

dalam 1 wilayah kabupaten/kota 

Karena usaha perkebunan kakao ini memiliki luas area kurang dari 25 Ha maka perkebunan ini 

harus memiliki STD-B (Surat tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan) yang dikeluarkan 

oleh bupati/walikota 
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Pengurusan STD-B dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada walikota/bupati 

setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut  :  

a.  Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat 

b.  Surat Keterangan domisili 

c.  Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 

d.  Jenis komoditi yang diusahakan 

e.  Rencana kerja tahunan 

f.   Izin lokasi. 
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BAB VI 

ASPEK EKONOMI SOSIAL 

Area perkebunan yang akan didirikan di kabupaten padang pariaman ini berpotensi untuk 

membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar karena 

pekerja yang akan dipilih adalah dari masyarakat sekitar area perkebunan. Dengan adanya 

peningkatan pendapatan tersebut maka akan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu limbah 

kulit kakao bisa didayagunakan oleh mayarakat sekitar secara gratis untuk menjadi pupuk serta 

pakan ternak alternative yang dapat meningkatkan produktivitas hewan ternak. Karena 

berdasarkan penelitian kulit kakao mempunyai kandungan gizi yaitu 22% protein, 3–9% lemak, 

bahan kering (BK) 88%, protein kasar (PK) 8%, serat kasar (SK) 40,15, dan TDN 50,8%, 

metabolisme energi (K.kal) 2,1, pH 6,8. 

Pembukaan perkebunan kakao ini juga sejalan dengan program pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat yang akan menjadikan sumatera barat sebagai sentra pengolahan biji kakao. Dengan itu 

maka perkebunan ini akan mempunyai andil yang besar dalam penyediaan bahan baku untuk 

perusahaan pengolah kakao yang telah dan akan dibangun di Sumatera Barat. 

Dengan berkembangnya industri pengolahan kakao di Sumatera Barat maka secara langsung 

akan berpengaruh kepada Negara dengan meningkatnya rata-rata pendapatan perkapita 

penduduk Indonesia dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan 

berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia maka akan mengurangi juga tindak 

kejahatan dan kekerasan yang terjadi. Karena kemiskinan merupakan salah satu faktor 

penyebab timbulnya tindak kejahatan dan kekerasan. Dengan membaiknya iklim industri dan 

stabilitas keamanan di Indonesia maka hal ini akan menjadi daya tarik oleh investor baik dalam 

maupun luar negeri untuk menanamkan modal mereka di Indonesia sehingga industri 

pengolahan kakao bisa berproduksi dengan kapasitas produksi yang maksimal. 

Berkembangnya industri pengolahan kakao terutama dalam produksi makanan dan minuman 

yang terbuat dari coklat kakao secara tidak langsung akan berpengaruh kepada bidang 

kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Dengan mengkonsumsi coklat secara wajar dan teratur 

akan bermanfaat bagi tubuh manusia karena coklat dapat menangkap radikal bebas dari dalam 

tubuh dan kandungan antioksidan yang tinggi dalam coklat (3 x lebih banyak dari teh hijau) 

sehingga bisa mengurangi kolesterol, mencegah penyakit jantung dan kanker, mencegah darah 

tinggi dan stroke. Selain itu coklat kakao juga mengandung stimulan alami, termasuk kafein, 

yang meningkatkan fokus dan konsentrasi dan coklat juga memiliki kandungan flavanol tinggi 

yang memfasilitasi pasokan darah ke otak dan meningkatkan kemampuan kognitif. 
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BAB VII 

ASPEK LINGKUNGAN 

Setelah tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kegiatan perkebunan  juga akan  

memberikan  dampak  positif  terhadap  komponen  biologi  (flora  dan  fauna),  penurunan  

erosi  dan peningkatan kesuburan tanah dan peningkatan kualitas air perairan dari sungai-

sungai yang berada di dalam dan di sekitar areal  kegiatan perkebunan. Pemanfaatan lahan-

lahan yang kurang produktif atau lahan-lahan tidur, merupakan nilai positif penting dari 

kegiatan perkebunan kakao. Melalui pemanfaatan lahan tersebut, maka kondisi ekosistem 

lahan yang sebelumnya mempunyai produktivitas rendah dapat diperbaiki dan dapat 

ditingkatkan fungsinya, selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap beberapa 

parameter seperti terhadap ketersediaan air permukaan dan air tanah. 

Dampak negatif dalam perkebunan kakao ini bisa dikatakan tidak ada karena usaha ini memang 

hanya dalam bidang budidaya tanaman kakao, tanpa mendirikan pabrik pengolahan yang 

menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. 
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BAB VIII 

ASPEK KEUANGAN 

Perhitungan analisis kelayakan perkebunan kakao ini berdasarkan beberapa asumsi Sebagai 

berikut; 

Luas lahan  : 1 Ha 

Jarak tanam  : 3 x 3 m 

Banyak tanaman : 1.100 tanaman 

Umur proyek  :10 Tahun 

Biaya investasi kebun digunakan untuk investasi tanaman dan non tanaman, perincian biaya 

investasi untuk kebun kakao dapat dilihat pada berikut. 

Tabel 15 Kebutuhan investasi asset tetap perkebunan kakao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain biaya investasi, dana juga dibutuhkan untuk modal kerja dalam aktifitas sehari-hari 

perkebunan kakao ini. Perincian biaya untuk modal kerja tahun pertama adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 16 Kebutuhan investasi modal kerja perkebunan kakao 

No. Keterangan Harga/unit Banyak Jumlah 

  BIAYA TETAP       

1 Biaya tenaga kerja   28,800,000 

2 biaya lainnya   2,000,000 

  BIAYA VARIABEL       

1 Angkut dan penjualan        

2 Pembelian Pupuk 2,500 1100 2,750,000 

 Total modal kerja   33,550,000 

 

No Jenis Investasi Jumlah (Rp) 

  Investasi Tanaman   

1 Pohon kakao            8,900,000  

2 Pohon kelapa            2,900,000  

3 Pohon pisang            5,100,000  

  Investasi Non Tanaman   

1 Tanah        300,000,000  

2 Bangunan          15,000,000  

3 Peralatan dan perlengkapan            3,000,000  

4 Izin dll            1,500,000  

  Total      319,500,000  
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Total investasi sebesar Rp 353.050.00 ini akan didanai dari dua sumber pendanaan, yaitu dari 

modal sendiri 50 % dan dari pinjaman sebesar 50%. Sumber pendanaan pinjaman ini akan 

mensyaratkan tingkat bunga sebesar 10% dengan jangka waktu pembayaran selam 5 tahun. 

Tabel 17 Sumber pendanaan investasi perkebunan kakao 

Jenis Investasi Sumber Dana Jumlah 

 Dana Sendiri(50%) Pinjaman(50%)  

Inv. Aktiva Tetap 159,750,000 159,750,000 319,500,000 

Inv. Modal Kerja 16,775,000 16,775,000 33,550,000 

Jumlah 176,525,000 176,525,000 353,050,000 

 

Proyeksi  laba/rugi  memberikan  gambaran  tentang  kegiatan  usaha  perkebunan  kakao dalam 

periode yang akan datang. Sehingga kita bisa juga mempyoreksikan aliran kas yang masuk 

yang akan berguna dalam menganalisis kelayakan dari perkebunan ini. Secara keseluruhan 

proyek ini layak untuk dilaksanakan karena setelah di hitung dan di kalkulasikan menggunakan 

alat analisis kelayakan yang ada proyek ini memenuhi syarat. 

Investasi yang ditanamkan pada perkebunan kakao ini bisa kembali dalam waktu  3,95 tahun. 

Apabila dihitung menggunakan formulasi NPV (Net Present Value) maka hasilnya sebesar Rp 

334.180.524. Dengan alat analisis NPV proyek ini layak untuk dijalankan karena NPV bernilai 

positif. Profitability indeks adalah rasio sekarang dari aliran masa akan datang dengan nilai 

investasi awal. Profitability indeks dari proyek yang layak untuk dijalankan adalah >1. 

Profitability indeks dari proyek ini adalah 1,95. IRR (Internal Rate of Return) adalah suatu 

tingkat diskonto dengan menyeimbangkan nilai sekarang dari aliran kas dimasa mendatang 

dengan nilai investasi awal dari proyek. IRR dari proyek ini adalah 36%. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada dapat 

dikemukakan kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

1. Kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan unggulan dari Indonesia, sekaligus juga 

komoditi ekspor andalan yang sangat potensil dikembangkan pada masa datang karena 

permintaan terhadap kakao sangat tinggi dan cendrung meningkat setiap tahunnya. 

2. Peluang pemasaran kakao dalam negeri sangat menjanjikan, apalagi setelah di terbitkannya 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 yang bertujuan untuk 

meningkatkan industri pengolahan biji kakao di Indonesia. 

3. Pemerintah Sumatera Barat telah dan sedang berusaha menjadikan Sumatera Barat sebagai 

daerah sentra penghasil dan pengolahan biji kakao. 

4. investasi yang dibutuhkan untuk membangun perkebunan kakao ini tidak  terlalu besar, 

berkisar antara ±353,050,000. 

5. Analisis kelayakan yang dilakukan pada perkebunan kakao ini menggunakan alat analisis 

Payback Periode, Net Present Value, Profitability Indeks, dan IRR. Dari hasil analisis, 

dapat dinyatakan bahwa perkebunan kakao ini layak untuk dijalankan. 
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Lampiran 1 

Neraca Awal 

 

 

Keterangan Jumlah 

(Rp) 

Keterangan Jumlah 

(Rp) 

Aktiva Lancar 33.500.000 Utang 176.525.000 

- Kas u/ Pembelian Pupuk 2.750.000   

- Kas u/ Biaya Tenaga Kerja 28.800.000   

- Kas u/ Biaya Lainnya 2.000.000   

       

Aktiva Tetap Berwujud 334.900.000 Ekuitas  

- Pohon kakao 8.900.000 - Modal Sendiri 176.525.000 

- Pohon kelapa 2.900.000   

- Pohon pisang 5.100.000   

- Tanah 300.000.000   

- Bangunan 15.000.000   

- Peralatan dan perlengkapan 3.000.000   

    

Aktiva Tetap Tidak 

Berwujud 

1.500.000   

- Izin Usaha 1.500.000   

       

Jumlah Aktiva 353.050.000 Jumlah Pasiva 353.050.000 
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Lampiran 2 

Proyeksi Laba Rugi 

Keterangan Volume Harga  Jumlah(Rp) 

Penjualan 6,600 22,000  145,200,000 

Biaya Produksi     

- Biaya Pembelian Pupuk 1,100 5,000 5,500,000  

- Biaya tenaga kerja 2 14,400,000 28,800,000  

- Biaya angkut penjualan 6,600 2,000 13,200,000  

- Biaya Penyusutan   15,000,000  

- Biaya lainnya   2,000,000  

laba usaha    80,700,000 

bunga   17,652,500  

Laba Sebelum Pajak    63,047,500 

PPh    6,304,750 

Laba Bersih    56,742,750 
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Lampiran 3 

 

 

Analisis Kelayakan Investasi          

Keterangan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 

Arus Kas Masuk            

Modal investor 353,050,000           

Penjualan  145,200,000 159,720,000 175,692,000 193,261,200 212,587,320 233,846,052 257,230,657 282,953,723 311,249,095 342,374,005 

Nilai Sisa :  
- A.Tetap 

          106,500,000 

- M.Kerja           11,183,333 

Jumlah 353,050,000 145,200,000 159,720,000 175,692,000 193,261,200 212,587,320 233,846,052 257,230,657 282,953,723 311,249,095 460,057,338 

Arus Kas Keluar            

Investasi A.Tetap 319,500,000           

Investasi M. Kerja 33,550,000           

Arus Kas Operasional  49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 

PPh  6,304,750 6,304,750 6,304,750 6,304,750 6,304,750 6,304,750 6,304,750 6,304,750 6,304,750 6,304,750 

Jumlah 353,050,000 55,804,750 55,804,750 55,804,750 55,804,750 55,804,750 55,804,750 55,804,750 55,804,750 55,804,750 55,804,750 

Arus Kas Bersih - 89,395,250 103,915,250 119,887,250 137,456,450 156,782,570 178,041,302 201,425,907 227,148,973 255,444,345 404,252,588 

Payback Period 3.95 tahun 

NPV 334,180,524  

IRR 36% persen 

PI 1.95  


