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ABSTRACT

Latu village in the Amalatu Regency, West Seram area, Maluku Province is a cocoa 
producing region where cocoa commodities an income source for the farmers.  This 
study aimed to analyse the farmer’s income, factors influencing it and the feasibility 
study of cocoa farming.  The sample used was selected using the simple random method. 
Respondents were 32 farmers (25%) of the total of 128 households of cocoa grower.  
Primary data in this study was obtained using interviews and direct field observation. 
Secondary data was from village and district profiles and data from relevant agencies 
or institution as well as bibliographies studies.  The results showed that the average for 
farmer’s was around Rp 6.210.310,94 per hectare per year.  Based on the production 
costs, the analysis showed that labor cost were the highest (67,1 %).  Cocoa production 
contributed only  15,1%.  To the farmer’s annual income.  
Keywords: Cocoa comodity, production costs, farmer income, Latu village.

PENDAHULUAN
Sektor pertanian masih tetap memegang 

peranan penting dalam perekonomian Indonesia.  
Hal ini disebabkan karena sektor pertanian masih 
memberikan sumbangan bagi produk domestik 
bruto, mampu menyerap angkatan kerja yang ada, 
mampu menyediakan keragaman menu pangan, 
mampu mendukung sektor industri hulu maupun 
industri hilir, mampu meningkatkan pendapatan 
petani, dan masi mendorong kesempatan berusaha 
serta hasil pertanian yang dapat memberikan 
sumbangan devisa yang cukup besar. 

Pertanian dalam arti luas mencakup 
pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, 
peternakan dan perikanan.  Salah satu subsektor 
pertanian yang dijadikan titik perhatian untuk 
terus dikembangkan adalah subsektor perkebunan. 
Kakao (Theobroma Cacao, L) adalah salah satu 
komoditas perkebunan yang memiliki peranan 
penting dalam pembangunan, karena dapat 
memberikan pekerjaan bagi rumahtangga petani, 
buruh, dan pengguna import pertanian. Kedepan 
dapat memberikan kesempatan kerja  dan 
berusaha di bidang transportasi, industri makanan, 
rumah makan/restoran dan industri minuman. 
Oleh karena itu pengusahaan perkebunan 
kakao tidak saja menampung kesempatan kerja 

tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi 
sebagian masyarakat pedesaan dan perkotaan 
(Mangdeska,2009).

Indonesia adalah negara produsen kakao 
terbesar kedua di dunia setelah Pantai Gading, 
dengan luas areal 1.563.423 ha dan produksi 
795.581 ton yang mampu menyerap 1.526.271 
kepala keluarga.  Produksi kakao Indonesia 
sebagian besar diekspor dan hanya sebagian kecil 
yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri. 
Produk yang diekspor sebagian besar (78,5 persen) 
dalam bentuk biji kering dan hanya sebagian 
kecil (21,5 persen) dalam bentuk hasil olahan 
(Departemen Pertanian, 2005). Sungguhpun 
Indonesia dikenal sebagai negara produsen kakao 
terbesar di dunia, tapi produktivitas dan mutunya 
masih sangat rendah. Dalam perkembangan 
kedepan, perkebunan kakao mempunyai pengaruh 
yang sangat besar dalam pembangunan daerah 
(Dirjen Perkebunan,2009).

Daerah Maluku dilihat dari pemanfaatan 
sumber daya alam lebih didominasi oleh sektor 
pertanian dan mampu memberikan kontribusi 
yang sangat berarti, karena lebih sesuai dengan 
kondisi geografi serta kemampuan lahan yang 
ada. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
Provinsi Maluku tahun 2010, menunjukkan 
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bahwa usaha perkebunan kakao di Provinsi 
Maluku dari tahun 2004 – 2008 setiap tahunnya 
mengalami peningkatan, baik untuk luas areal 
tanaman kakao, jumlah petani maupun produksi 
yang dihasilkan (tabel 1).  Peningkatan produksi 
yang terjadi menunjukkan bahwa kebutuhan pasar 
akan komoditi kakao terus meningkat.
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kakao di 

Provinsi Maluku,2009

Tahun Luas Areal
(Ha)

Jumlah 
Petani

Produksi
(Ton)

2004
2005
2006
2007
2008

11.601
11.735
11.735
11.835
12.008

17.523
17.537
17.537
17.278
17.917

4.085,3
4288
3188

4.088,02
4617

Desa Latu adalah salah satu desa yang 
terletak di Pulau Seram, tepatnya di Kabupaten 
Seram Bagian Barat, Kecamatan Ama Latu. 
Mayoritas mata pencaharian penduduk  desa 
Latu adalah petani (70 %). Usahatani kakao 
yang berada di Desa Latu diusahakan dalam  
bentuk perkebunan rakyat karena usaha tersebut 
dikelola oleh petani sendiri dengan tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari setiap cabang usaha, petani 
menginginkan pendapatan positip dari modal 
yang digunakan dan sumbangan tenaga yang 
dicurahkan dalam usahanya. Selama ini petani 
tidak melakukan pencatatan- pencatatan dari 
biaya usahataninya serta tidak mengetahui dengan 
pasti berapa besar jumlah pendapatan positip 
dari usahanya.   Oleh karena itu perlu diadakan 
penelitian tentang besarnya biaya produksi serta 
besarnya persentase sumbangan komponen-
komponen struktur biaya produksi,  kontribusi 
pendapatan usahatani kakao terhadap total 
pendapatan rumahtangga dan kelayakan usahatani 
komoditi kakao.  Masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah :
1. Berapa besar persentase dari masing-masing 

komponen struktur biaya produksi usahatani 
kakao?

2. Berapa besar kontribusi pendapatan 
usahatani kakao terhadap total pendapatan 
rumahtangga?

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Latu, 

Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian 
Barat, Propinsi Maluku dan berlangsung pada 
bulan Desember 2010 sampai bulan Januari  
2011 dengan menggunakan metode studi kasus 
(case study) dan pengambilan sampel dilakukan 
secara acak sederhana (simple random sampling) 
sebesar 25 persen dari 128 kepala keluarga (KK) 
yang mengusahakan usahatani kakao, dimana 
setiap kepala keluarga petani kakao mempunyai 
kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 
responden (Supranto. J, 1997).

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah meliputi data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh dari 
hasil wawancara langsung dengan responden 
berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan 
dan pengamatan langsung terhadap objek yang 
diteliti.  Data sekunder diperoleh dari pustaka 
serta instansi terkait dengan penelitian ini. Data 
diedit sesudah itu ditabulasi untuk dianalisis. 

Analisis  Data
Teknik analisa data menggunakan :

1. Untuk  menghitung persentase dari struktur 
biaya produksi digunakan rumus:

   
 Dimana :

TC    =  Total biaya produksi
TFC  =  total biaya tetap
TVC  =  Total biaya variabel

 Untuk mencari persentase dari setiap struktur 
biaya digunakan rumus :

   
 Dimana :

 P  =  Nilai dari struktur biaya 
produksi

 NTFC =   Nilai dari tiap komponen biaya 
tetap

 NTVC =   Nilai dari tiap komponen biaya 
variabel

 NTC  =   Nilai dari total biaya produksi
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2. Analisis kontribusi dilakukan dengan 
membandingkan pendapatan usahatani 
kakao baik terhadap  pendapatan dari sektor 
pertanian dan pendapatan total rumahtangga 
dengan menggunakan rumus :

Dimana :
Kpc  =  Kontribusi pendapatan usahatani cacao
Pc    =   Pendapatan dari usahatani cacao (Rp)
PTR  =  Pendapatan total rumahtangga (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Karakteristik Responden
Karekteristik petani kakao meliputi umur, 

pendidikan, jumlah beban tanggungan keluarga 
dan luas lahan yang diusahakan untuk usahatani 
komoditi kakao.

1.1.  Umur 
Umur petani merupakan salah satu faktor 

yang berkaitan dengan kemampuan petani 
dalam mengelola usahataninya. Hasil penelitian 
menunjukan umumnya umur yang dimiliki petani 
responden bekisar antara 29 – 62 tahun.  Umur 
produktif tenaga kerja menurut Badan Pusat 
Statistik, 2010 adalah 14 – 64 tahun. Dengan 
demikian petani responden seluruhnya tergolng 
umur produktif yaitu sebanyak 32 responden 
(100%). Petani yang tergolong usia produktif 
biasanya mempunyai semangat kerja yang 
tinggi untuk mengelola lahan usahataninya dan 
ditunjang oleh pengalaman dalam  berusahatani 
yang telah diguluti sejak lama, sehingga masih 
berpotensi untuk mengembangkan usahatani 
kakao

1.2.  Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat 

pendidikan formal responden dapat digolongkan 
atas empat tingkatan yaitu SD, SMP, SMA dan 
Perguruan Tinggi. Hasil penelitian menunjukan 
tingkat persentase terbesar pada responden adalah 
tingkat pendidikan SD yaitu 56,3 %, kemudian 
diikuti tingkat SMP 7 responden (21,9%), SMA 
6 responden (18,7 %) dan terendah perguruan 
tinggi 1 renponden (3,1%).  Rendahnya tingkat 
pendidikan disebabkan oleh rendahnya tingkat 

ekonomi keluarga sehingga tidak memungkinkan 
petani untuk melanjutkan sekolah pada jenjang 
pendidikan berikutnya.  Disamping itu pula 
jenjang pendidikan SMP dan SMA belum ada di 
daerah tersebut. Rendahnya tingkat pendididkan 
responden dapat mempengaruhi kemampuan 
petani untuk meningkatkan ketrampilan dan 
penyerapan informasi.  Untuk mengatasi masalah 
tersebut para petani perlu memperoleh pendidikan 
non formal seperti cara budidaya tanaman kakao 
yang baik dari par penyuluh pertanian.  

1.3.  Jumlah tanggungan keluarga
Berdasarkan hasil penelitian, umumnya 

jumlah beban tanggungan dari petani responden 
antara 2 – 9 orang. Persentase tertinggi yaitu 
68,7 % (22 responden) dengan beban tanggungan 
sedang 4 – 6 orang, kemudian diikuti oleh beban 
tanggungan katagori tinggi 7 – 9 orang (21,9 %) 
atau 7 responden dan terakhir katagori rendah 2 
– 3 orang (9,4%) atau 3 responden.

Jumlah beban tanggungan dapat dijadikan 
sebagai pendorong bagi petani untuk berusaha 
guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal 
ini sejalan dengan pandangan Hernanto, 1996 
yang mengatakan bahwa, semakin besar beban 
tanggungan dalam satu keluarga maka petani akan 
lebih giat dalam kegiatan usahataninya untuk 
meningkatkan pendapatan agar kesejahteraan 
petani dan seluruh anggota keluarga dapat 
terpenuhi. 

1.4.  Luas Lahan Usaha
Lahan adalah tanah yang digunakan 

untuk usaha pertanian.  Luas penguasaan lahan 
pertanian merupakan salah satu faktor produksi 
yang sangat penting dalam proses usahatani. 
Lahan usahatani yang dimiliki petani pada daerah 
penelitian berkisar 0,1 Ha – 3 Ha.   Luas lahan 
usahatani kakao di daerah penelitian didominasi 
oleh  lahan sedang (0,5 - 2 Ha)  yaitu 18 responden 
(56,3%) ; kemudian diikuti luas lahan  sempit  
(< 0,5 Ha) sebanyak 13 responden atau  
40,6 % dan katagori lahan luas (> 2 Ha) hanya  
1 responden atau 3,1 %.

2. Biaya Produksi dan Penerimaan

2.1.Biaya Produksi
Dari hasil penelitian,  usahatani kakao 

ternyata besarnya biaya produksi rata-rata 
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setahun sebesar Rp 1.594.532,81 dengan jumlah 
produksi rata-rata 405,93 kg biji kakao kering. 
Biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi  
biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap 
adalah biaya yang tidak berubah-ubah (konstan) 
untuk setiap hasil produksi (Basu Swasta, 2002).  
Biaya tetap dari usahatani kakao, meliputi biaya 
penyusutan alat dan pajak bumi dan bangunan 
(PBB), Besar persentasenya  terhadap biaya total 
sebesar 9,97 % (biaya produksi tertinggi ketiga) 
dan mengambil porsi terkecil jika dibandingkan 
dengan persentase biaya variabel ( 90,03 %).

Besarnya rata-rata biaya penyusutan alat  
Rp 151.044,72 atau 95,03 % dari biaya tetap tetapi 
memberikan kontribusi 9,5 % dari total biaya 
produksi (tabel 2).  Perhitungan biaya penyusutan 
pada penelitian ini dengan menggunakan metode 
garis lurus tanpa nilai residu dengan waktu 
pemakaian alat pertanian berkisar antara 1 
– 3 tahun, sesuai daya tahan alat-alat pertanian 
tersebut.  Alat yang digunakan dalam usahatani 
kakao adalah parang, linggis, pacul, arit, garpu 
dan pengait.

Tabel 2. Struktur biaya produksi dan persentase tiap komponen biaya, usahatani Kakao di Desa Latu,Tahun 
2011

Komponen Biaya Rata-rata Biaya
(RP)

Persentase Terhadap (%) Persentase terhadap 
total Biaya produksi 

(%)
B i a y a 
Variabel Biaya Tetap 

A. Biya Tetap
- Penyusutan alat
- PBB

158.937,57
151.044,72
    7.892,85

  95,03
    4,97

9,5
0,5

B. Biaya Variabel
- Tenaga Kerja
- Pengangkutan
- Pemasaran
- Bibit

1.435.595,24
1.070.000

     26.428,57
   256.666,67

     82.500

   74,5
     1,8
   17,9
     5,8

67,1
  1,6
16,1
  5,2

Total biaya Produksi 1.594.532,81 100 100 100
Sumber :  Data diolah, 2011

Pada tabel diatas, terlihat pajak bumi 
dan bangunan menyumbang 4,97 % dari total 
biaya tetap atau 0,5 % dari total biaya produksi. 
Rendahnya biaya pajak bumi dan bangunan 
disebabkan oleh nilai jual objek pajak yang 
rendah karena didasarkan atas kedudukan tanah 
yang tidak terlalu stategis.

Biaya variabel meliputi :  biaya bibit, 
tenaga kerja, pengangkutan dan pemasaran.  
Biaya ini memberikan persentase 90.03 % dari 
total biaya produksi dan mengambil bagian 
terbesar jika dibandingkan dengan biaya tetap.   
Perincian persentase tiap komponen terlihat pada 
tabel dua, dimana upah tenaga kerja memegang 
peranan yang cukup dominan didalam struktur 
biaya produksi.  Keadaan ini ditunjukan oleh 
kontribusi yang diberikannya terhadap rata-rata 
total biaya produksi yaitu sebesar  67,10 % dan  
74,50 % terhadap  biaya total variabel rata-rata.  
Besarnya biaya tenaga kerja disebabkan oleh 
petani menggunakan tenaga kerja baik dari dalam 

usahatani maupun luar usahatani (upahan) untuk 
mengerjakan kegitan mulai dari pemeliharaan 
sampai pasca panen.  Tenaga kerja yang berasal 
dari dalam keluarga merupakan sumbangan 
keluarga petani pada produksi pertanian secara 
keseluruhan yang tidak dinilai dengan uang 
(Mubyarto 1994).  Sedangkan tenaga kerja diluar 
keluarga atau menyewa orang lain, sehingga harus 
mengeluarkan biaya tenaga kerja kepada buruh 
tani. Hanya 5 responden yang meggunakan buruh 
atau diupah untuk mengerjakan kegiatan- kegiatan 
pembibitan, pemeliraan dan pemanenan.

Biaya terbesar kedua yaitu : biaya 
pemasaran sebesar Rp 256.666,67 atau 17,9 
% dari total biaya variabel rata-rata tetapi 
persentase untuk total biaya produksi 16,10 
%.  Besarnya biaya ini karena tiga responden 
memasarkan hasil produksinya (kakao) ke 
Ambon sedangkan sisanya memasarkan hasil 
produksi pada pedagang pengumpul desa.  
Pemasaran ke Ambon disebabkan karena petani 
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ingin mendapatkan penerimaan yang lebih besar, 
karena harga jual/kg (Rp20.000) biji kakao lebih 
tinggi dari menjual ke pedagang pengumpul desa 
(kisaran Rp 17.500 – Rp 18.000).

Biaya terbesar berikutnya adalah 
penyusutan alat dan diikuti biaya pembibit 
tanaman kakao yang mengambil bagian 5,8 % 
dari total biaya variabel rata-rata tetapi persentase 
5,2 % dari total boiya produksi.  Biaya persentase 
terkecil yaitu biaya pengangkutan (1,8 %) 
dari total biaya variabel rata-rata tetap untuk 
persentase biaya produksi mengambil sejumlah 
1,6 %. . Hanya 3 responden (9,4 % dari jumlah 
responden) yang membeli bibit, sedangkan 90,6 
responden mengadakan pembibitan sendiri. Biaya 
pengangkutan dalam penelitian ini yaitu untuk 
mengangkut petani ke areal pertaniannya dan 
digunakan juga untuk mengangkat hasil panen.  
Hanya empat responden yang tidak mengeluarkan 
biaya angkut karena mereka menggunakan sepeda 
atau berjalan kaki.

Di daerah penelitian, petani dalam 
mengusahakan usahatani kakao tidak menggunakan 

pupuk, sehingga biaya untuk kegiatan ini tidak 
ada.  Petani hanya mengandalkan kondisi alam 
bagi tanaman yang diusahakan

2.2. Penerimaan
Hasil penelitian menunjukan (tabel 3), 

produkti total untuk 32 responden sebanyak 
12.990 Kg kakao atau  produksi rata-rata sebesar 
405,93 kg untuk 0,78 Ha. Harga jual rata-rata/kg 
kakao Rp 19.296,9 dan penerimaan rata-rata Rp 
7.804.843,75.

Persentase penerimaan tertinggi dari total 
penerimaan yaitu pada luasan lahan 0,5 – 2,0 
Ha dengan mengambil porsi 74,88 % untuk 
18 responden, diikuti luas lahan < 0,5 dengan 
persentase 18,65 % untuk 13 responden dan 
persentase terkecil yaitu pada luas lahan > 2,0 Ha 
dengan satu responden. Jika dilihat dari rata-rata 
penerimaan, maka luas lahan yang lebih besar 
dari dua Ha memperoleh penerimaan terbesar 
yaitu Rp 16.150.000. 

Tabel 3. Luas Lahan, Produksi Total , Harga Jual  dan Penerimaan Total.

Luas Lahan      Jumlah                Produksi total         Harga Jual         Penerimaan Total     Persentase
    (Ha)           Responden                   (Kg)                  Total(Rp)                  (Rp)                      

 <  0,5                 13                          2.390                     253.000                 46.580.000           18,65 %
0,5-2,0                18                          9.750                     345.500               187.025.000           74,88 %
> 2,0                     1                             850                       19.000                 16.150.000             6,47 %
Total : 25,17       32                        12.990                    617.500                249.755.000             100 %
Rata-rata : 0,78                                    405,93                 19.296,9                 7.804.843,75

Sumber : Data diolah 2011

3.  Kontribusi Pendapatan Usahatani 
Kakao terhadap Pendapatan 
Rumahtangga

Salah satu indikator kesejahteraan petani 
adalah tingkat pendapatan yang meningkat.  
Hal ini dapat diperoleh dari penganekaragaman 
usahatani dan pendapatan diluar usahatani 
(Sahara, 2004).  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pendapatan yang diperoleh petani didaerah 
penelitian tidak hanya diperoleh dari usahatani 
kakao saja tetapi dari usahatani lain disektor 
pertanian seperti tanaman umur panjang (cengkih, 
kelapa, pala), ternak (ayam dan kambing), 
tanaman pangan seperti jagung, pisang dan sagu, 
tanaman buah-buahan seperti durian, suku, langsa 

dan rambutan.  Sedangkan dari luar usaha seperti 
PNS dan wirausaha. 

Pendapatan usahatani kakao di Desa 
Latu tergantung kepada harga jual dan jumlah 
produksi yang dihasilkan serta biaya-biaya 
yang dikeluarkan dari seluruh struktur biaya 
produksi.  Total pendapatan rumahtangga adalah 
keseluruhan pendapatan yang diterima petani 
dari usahatani kakao, usahatani non kakao 
dan pendapatan diluar usahatani. Kontribusi 
pendapatan usahatani kakao adalah proporsi 
pendapatan dari usahatani kakao terhadap total 
pendapatan rumahtangga. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan 
usahatani kakao adalah Rp 6.210.310,94/
tahun atau kontribusi 30,05 % terhadap sektor 
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pertanian dan 15,10 % terhadap total pendapatan 
rumahtangga. sedangkan usahatani di sektor non 
kakao (dalam sektor pertanian) menyumbang 
Tabel 3.  Rata-rata Pendapatan Petani kakao dan pendapatan dari sektor pertanian  serta Non pertanian

Jenis Usaha Rata-rata Pendapatan (Rp)
Kontribusi(%)

Terhadap Sektor 
pertanian

Terhadap Total 
Pendapatan 

rumah tangga
Kakao
Non Kakao

           7.476.093
         14.454.687,50

34,1
65,9

17,6
34,1

Total sektor pertanian          21.930.780,50 100 51,7

Pendapatan Non Pertanian          20.453,875 48,3

Pendapatan total          42.384.655,50 100

 Sumber : data diolah 2011
Sektor pertanian memberikan kontribusi 

tertinggi (50,26 %) terhadap total pendapatan 
rumahtangga. Sedangkan sektor non pertanian 
menyumbangkan 49,74 % dari total pendapatan 
keluarga. Rendahnya kontribusi pendapatan 
(15,0 % ) usahatani kakao dari pendapatan total 
keluarga menunjukkan bahwa petani menutupi 
tingkat pendapatannya dengan usahatani lain 
guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya, 
disamping itu juga menghindari resiko kegagalan 
dari usahatani kakao sendiri.  

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1.  Komponen biaya terbesar dari struktur total 

biaya produksi adalah biaya tenaga kerja 
(67,1 %), dan diikuti biaya pemasaran 16,1 
%, biaya penyusutan alat 9,5 % ; Bibit 

tanaman 5,2 %, pengangkutan 1,6 % dan 
biaya terendah adalah pajak bumi dan 
bangunan 0,5 %.

2.  Kontribusi pendapatan usahatani kakao 
terhadap total pendapatan rumahtangga 
sebesar 15,0 %.

Saran
1.  Perlu ada penganekaragaman usaha pada 

lokasi penelitian agar kegagalan pendapatan 
dari satu cabang usaha dapat menutupi 
pendapatan dari usahatani lainnya dalam 
mempertahankan tingkat pendapatan 
rumahtangga sekaligus mempertahankan 
tingkat kesejahteraan petani.

2.  Perlu ada penyuluhan dan pelatihan guna 
meningkatkan kemampuan berusahatani 
dalam mengembangkan usahanya.

kontribusi 69,95 % dari total pendapatan sektor 
pertanian  atau 35,15 % terhadap total pendapatan 
rumahtangga (tabel 3)
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