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ABSTRACT

The research aimed to determine (1) coconut productivity and (2) the  added value 
received by farmers from processing of the coconut into copra. The location of research 
was selected purposively in the 3 district in North Halmahera Regency with the 
highest production of copra. The collection of primary data was conducted through 
direct interview by utilizing a questionnaire. Coconut productivity was calculated by 
formula used by Hernanto (1996), while added value was analysed with the analytical 
method Added Value used by Idham(2007). The result of analysis indicates that (1) 
the productivity of copra is about 0,520 - 0,853  ton per ha, with the agregat value of 
0,731 ton copra per ha; (2)  processing of coconut into copra  that gives a small added 
value, about 106 IDR per kg of copra.
Key words : Coconut, Productivity, Added Value, Copra, North Halmahera

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara 

agraris yang kehidupan perekenomiannya 
tidak bisa lepas dari sektor pertanian. Hal ini 
karena sektor pertanian, masih tetap memegang 
peranan penting yakni sebagai penyedia bahan 
pangan bagi seluruh masyarakat, serta menopang 
pertumbuhan industri dalam hal penyediaan bahan 
baku industri. Sub sektor perkebunan,  merupakan 
bagian dari sektor pertanian  yang memberikan 
kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia.  
Secara umum tanaman perkebunan mempunyai 
peranan yang besar, terutama dalam  penyediaan 
lapangan kerja, pendapatan dari ekspor dan 
sumber pertumbuhan ekonomi.   

Tanaman kelapa (Cocos nucifera. Linn.) 
dalam perekonomian Indonesia merupakan salah 
satu komoditi strategis karena perannya yang 
sangat besar,  baik sebagai sumber pendapatan 
maupun sumber bahan baku industri. Data 
Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan 
bahwa luas tanaman kelapa Indonesia mencapai 
3.728.600 ha, sekitar 92,40% diantaranya 
adalah kelapa dalam  yang diusahakan sebagai 
perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan 
terbatas, pemanfaatannya belum optimal serta 
penerapan  teknologi yang belum utuh.   Produksi 
kelapa tercatat 15,4 miliar butir atau 3,2 juta ton 
setara kopra dengan sekitar tujuh juta petani 

yang terlibat dalam perkebunan kelapa.  Data 
ini menunjukkan bahwa produktivitas kelapa 
yang dihasilkan petani di Indonesia masih 
kurang dari satu ton per hektar, lebih rendah 
dari Filipina yang sudah mencapai dua ton per 
hektar. Padahal, merujuk pada riset Deptan, 
produktivitas kelapa yang dihasilkan petani 
dalam negeri masih mampu mencapai 2 ton per 
hektar. Rendahnya produktivitas disebabkan 
banyaknya tanaman yang sudah tua dan rusak  
Sekitar 98,225 perkebunan kelapa merupakan 
perkebunan rakyat dengan  kepemilikan lahan 
terbatas, pemanfaatannya belum optimal serta 
penerapan  teknologi yang belum utuh.  

Selain rendahnya produktivitas tanaman, 
persoalan lain pada pengembangan kelapa di 
Indonesia yakni pemanfaatan produk hilir maupun 
hasil sampingan belum banyak dilakukan. Selama 
ini komoditas kelapa baru sebatas dimanfaatkan 
pada produk primernya saja dalam bentuk kelapa 
segar maupun kopra untuk bahan baku minyak 
goreng.  Program diversifikasi kelapa Indonesia 
baru mampu menghasilkan 22 ragam produk 
turunan kelapa. Angka ini masih jauh di bawah 
Filipina yang telah memproduksi lebih dari 100 
jenis diversifikasi produk berbasis kelapa. Hasil 
samping dan limbah belum dimanfaatkan secara 
optimal, sehingga belum  dapat dihasilkannya 
nilai tambah yang berarti secara ekonomi, baik 
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di tingkat petani  maupun di tingkat prosesor.  
Penanganan agribisnis perkelapaan yang masih 
tersegmentasi atau bersifat sektoral cenderung 
merugikan posisi petani kelapa sebagai penghasil 
produk primer, persaingan dengan minyak nabati 
lainnya, khususnya kelapa sawit telah  menekan 
pengembangan tanaman kelapa.  

Data BPS Halmahera Utara tahun 2009,  
menunjukkan bahwa tanaman kelapa masih 
menjadi tanaman unggulan di daerah ini, dengan 
luas areal perkebunan kelapa mencapai  61.143,65 
hektar dengan produksi ± 83.379,60 ton per tahun, 
dan jumlah petani kelapa yang mencapai 36.112 
kepala keluarga. Luasnya perkebunan kelapa 
di daerah ini karena tanaman kelapa (Cocos 
nucifera. Linn)  memang sudah lama dikenal 
di daerah Halmahera Utara, sejak diintroduksi 
sekitar awal abad 19 yang lalu.  

Potensi kelapa di atas, mestinya menjadi 
potensi yang luar biasa yang dapat dikembangkan 
bagi peningkatan ekonomi masyarakat, namun 
sayangnya  kondisi yang terjadi  adalah potensi 
yang ada belum dapat dimanfaatkan secara 
maksimal sehingga belum mampu melepaskan 
masyarakat dari kondisi kemiskinan, yang sampai 
saat ini masih cukup memprihatinkan.  Hasil 
analisis dengan menggunakan 15 variabel kriteria 
penentuan status desa, menunjukkan bahwa 80% 
dari 196 desa, pada 17 kecamatan di kabupaten 
ini, dikategorikan desa tertinggal, dengan 
19% penduduknya tergolong miskin.  Masih 
tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang 
diduga sebagai akibat kecilnya pendapatan yang 
diterima petani karena rendahnya nilai tambah 
dari kopra yang dihasilkan.    Di beberapa tempat 
buah kelapa telah dikembangkan pula sebagai 
produk olahan dari kelapa dan hasil sampingnya, 
seperti dessicated coconut, nata de coco, serat 
sabut, dan arang aktif. Namun bagi petani di 
Halmahera Utara, buah kelapa umumnya hanya 
dimanfaatkan untuk kelapa sayur dan minyak 
goreng.ini hanya menjual hasil buah kelapa dalam 
bentuk kopra yang diduga yang memiliki nilai 
tambah rendah..

Dalam penelitian ini nilai tambah kelapa 
diartikan sebagai peningkatan nilai pengolahan 
kelapa menjadi kopra, yang diperoleh dari selisih 

nilai output dengan nilai input yang dihitung 
dalam Rp/kg kopra yang dihasilkan, dinyatakan 
dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).  Nilai output 
adalah hasil kali jumlah produksi kopra  dengan 
harga kopra dikalikan dengan jumlah produksi 
kopra kemudian dibagi dengan jumlah input 
kelapa, sedangkan nilai input itu sendiri adalah 
jumlah biaya kelapa ditambah biaya penolong, 
kemudian dibagi dengan jumlah input kelapa

Kondisi yang telah diuraikan diatas 
dianggap perlu mendapat perhatian berbagai pihak 
terutama pemerintah daerah dan perguruan tinggi 
setempat untuk mengkaji lebih jauh berbagai hal 
yang terkait dengan produktifitas kelapa rakyat 
dan nilai tambah yang diterima petani kelapa 
dari pengolahan yang dilakukan selama ini yang 
hanya dijadikan kopra.  Untuk itu dilakukan suatu 
penelitian yang bertujuan untuk:  (1) mengetahui 
produktifitas kelapa rakyat (2) mengetahui nilai 
tambah yang diterima petani dari pengolahan 
buah kepala menjadi kopra.

Manfaat yang dapat diberikan dari 
adanya penelitian ini antara lain: 1) Tersedianya 
data tentang produktivitas kelapa di daerah 
ini, 2) informasi tentang nilai tambah kelapa 
sebagai pembanding bagi petani kelapa dalam 
membuat keputusan untuk tetap memproduksi 
kopra atau mencoba beralih ke produk olahan 
kelapa lainnya. 3) Bahan informasi bagi 
pemerintah daerah setempat dalam menyusun 
program pengembangan usahatani kelapa dan 
pengolahannya di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode analisis 

deskriptif, yakni memusatkan pada suatu 
kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu 
sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada 
masa sekarang (Nazir, 1983).  Daerah sampel 
ditentukan secara sengaja (purposive sampling) 
yakni di Kecamatan Tobelo Selatan, Galela Barat 
dan Kao Utara, pada tahun periode panen  2011.  
Penentuan daerah penelitian didasarkan pada 
pertimbangan kecamatan tersebut merupakan 
daerah dengan luas lahan  kelapa dan produksi 
kopra tertinggi di masing-masing wilayah.  Petani 
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sampel diambil secara acak (simple random 
sampling) sebanyak  90  petani sampel.

Analisis Data
1. Produktifitas Kelapa

Produktifitas kelapa adalah nilai produksi 
kelapa dibagi dengan luas areal kelapa, dapat 
diformulasikan sebagai berikut : (Hernanto, 
1996)

	
LahanLuas

oduksisoduktifita PrPr =

2.  Nilai Tambah Buah Kelapa
Nilai tambah kelapa adalah peningkatan 

nilai pengolahan kelapa menjadi kopra, yang 
diperoleh dari selisih nilai output dengan nilai 
input yang dihitung dalam Rp/kg kopra yang 
dihasilkan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram 
(Rp/kg).  Nilai output adalah hasil kali jumlah 
produksi kopra  dengan harga kopra dikalikan 
dengan jumlah produksi kopra kemudian dibagi 
dengan jumlah input kelapa, sedangkan Nilai 
input adalah jumlah biaya kelapa ditambah biaya 
penolong, kemudian dibagi dengan jumlah input 
kelapa.

Ni la i  t ambah  d iana l i s i s  dengan 
menggunakan Metode Output – Input, yang 
diformulasikan sebagai berikut  : (Idham, 2007)
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Keterangan :  
NTi =    Nilai tambah kelapa ke-i (Rp/kg)
NOi  =    Nilai output  ke –i  (Rp/ kg)
NIi =    Nilai input  ke-i  (Rp/buah)
Yi =    Jumlah produksi kopra ke-i (kg)
HYi =   Harga jual kopra ke-i (Rp/kg)
JIAi =   Jumlah input kelapa ke-i  (buah)
BIPi =  Biaya input dan penolong ke-i   

(Rp/ proses)
BLi =  Biaya lain ke-i   

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pertanian Rakyat 
Sektor pertanian, sampai dengan tahun 

2010 masih merupakan salah satu sektor 
penggerak roda perekonomian di Kabupaten 
Halmahera Utara. Penggunaan dan luas lahan 
pertanian di Kabupaten Halmahera Utara Kegiatan 
pertanian yang dikembangkan di Kabupaten 
Halmahera Utara adalah pertanian rakyat 
dengan mengusahakan berbagai jenis komoditi 
perkebunan, pangan maupun hortikultura.  Jenis 
dan produksi komoditi  perkebunan di Kabupaten 
Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel 1.

Salah satu produksi tanaman perkebunan 
rakyat yang banyak dihasilkan   di Halmahera 
Utara adalah kelapa. Hasil produksi kelapa rakyat 
tersebut  kemudian diproses menjadi kopra yang 
merupakan hasil utama petani di wilayah ini. Data 
produksi kopra menurut kecamatan secara rinci 
dapat disimak pada Tabel 2.  

Tabel 2. Produksi Kopra pada di Kabupaten Halmahera 
Utara  Tahun 2010. 

Kecamatan Produksi
(Ton)

Presentase 
(%)

Tobelo
Tobelo Tengah
Tobelo Utara
Tobelo Selatan
Tobelo Timur
Tobelo Barat
Galela
Galela Utara
Galela Selatan
Galela Barat
Kao
Kao Utara
Kao Barat
Kao Teluk
Malifut
Loloda Utara
Loloda Kepulauan

4.282,2
2.104,2
6.426,0
8.598,6
5.080

8.566,2
4.474,8
5.337,0
4.473
5,956

2.316,6
2.680,2
1.762,2
1.006

1.706,4
1.584,0
1.166,4

6.34
3.12
9.52
12.73
7.52
12.69
6.63
7.90
6.62
8.82
3.43
3.97
2.61
1.49
2.53
2.35
1.73

Jumlah 67.519,8 100
Sumber :  Dinas Pertanian Halmahera Utara. 2010
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Tabel 1. Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2004 - 2008. 

Jenis
Tanaman

Produksi (Ton) / Tahun   

2004 2005 2006 2007  2008
Kelapa
Cengkeh
Pala
Kakao
Kopi
Vanili
Lada

66.180,60
320,71
857,92

2.942,75
83,4
2,52
1,95

66.956,40
336,83
925,76

3.003,58
96,3
3,6

1,95

67.444,20
884,26
951,04

2.572,24
97,2

13,86
3,9

82.179
858

1.313
2.932
69,3
15,7
5,1

83.379,60
782,8

1.828,64
1.939
84,7
16,9
5,1

 Sumber : Dinas Pertanian Halmahera Utara. 2009

Tabel 3.  Distribusi Petani Menurut Luas Lahan Kelapa 
di Kabupaten Halmahera Utara.

Luas 
Lahan
(Ha)

Jumlah Petani Per 
Kecamatan (orang)

Jml

Per
sen
tase
(%)

Galela 
Barat

Tobelo 
Selatan

Kao 
Utara

0,5 – 1 12 13 16 41 45,56

1,1 – 2 6 7 6 19 21,11

2,1 -  3,5 10 5 6 21 23.33

>3,5 2 5 2 9 10.00

Jumlah 30 30 30 90 100

Sumber :  Data primer diolah, 2011

Luas Lahan Kelapa
Lahan yang dikuasai petani merupakan 

salah satu faktor produksi penting dalam 
berusahatani.  Banyak cara yang sering diapaki 
untuk mengukur besar kecilnya usahatani.  Ukuran 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas 
tanaman utama sesuai dengan yang dikemukakan 
oleh Hernanto (1996).   Distribusi petani menurut 
ukuran luas lahan kelapa di Kabupaten Halmahera 
Utara  secara detail ditampilkan pada  Tabel 3.

dari 3,5 hektar) sebagian besar terdistribusi di 
Kecamatan Tobelo Selatan  dengan persentase 
sebesar 10 persen dari total petani. 

Populasi Kelapa 
Populasi kelapa diartikan sebagai jumlah 

tanaman kelapa produktif per hektar, yang 
dimiliki oleh petani. Pada lokasi penelitian  
jumlah  populasi kelapa per hektar rata-rata adalah 
sebanyak 144  pohon dengan jumlah minimum 
sebanyak 47 pohon dan jumlah maksimum 
adalah  196 pohon.  Distribusi petani menurut 
populasi Tanaman kelapa produktif per hektar  di 
Kabupaten Halmahera Utara  ditampilkan pada 
Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Distribusi Petani Menurut Populasi Tanaman 

Kelapa Produktif di Kabupaten Halmahera 
Utara.

Populasi 
Kelapa

(Pohon / 
Ha)

Jumlah Petani Per 
Kecamatan (orang)

Jmh

Per 
sen
tase 
 (%)Galela 

Barat
Tobelo 
Selatan Kao 

47 – 66 1 2 2 5 5,55

67 – 86 3 3 1 7 7,78

87 -  106 6 8 10 24 26,67

107 – 126 12 8 7 27 30,00

127 – 146 5 5 7 17 18,89

147 – 166 3 3 2 8 8,89

167 – 186 0 0 0 0 0.00

187 - 206 0 1 1 2 2,22

Jumlah 30 30 30 90 100
Sumber :  Data primer  diolah, 2011 
Umur Tanaman Kelapa 

Dalam kondisi pertumbuhan yang optimal, 
jenis kelapa dalam telah dapat dipanen hasilnya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
luas lahan minimum yang dikuasai petani 
adalah sebesar 0,5 hektar sedangkan luas lahan 
maksimum adalah 6 hektar. Hal ini berarti petani 
dilokasi penelitian tidak dikategorikan petani 
dengan lahan sempit.  Umumnya petani kelapa 
mengusasai lahan yang berukuran luas kurang 
dari 0,5 - 1 hektar, yakni sebesar 45,56 persen 
dan sebagian besar terdistribusi pada Kecamatan 
Kao Utara.  Untuk persentasenya petani dengan 
ukuran luas lahan 2,1 – 3,5 hektar adalah sebesar 
23,33 persen dari total petani, dan sebagian besar 
terdistribusi pada Kecamatan Galela Barat.  Petani 
dengan ukuran luas  lahan sangat luas (lebih luas 
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setelah berumur 6 -7 tahun.   Produksi buah kelapa 
akan terus meningkat sampai tanaman kelapa 
mencapai umur 60 – 65 tahun, bahkan lebih 
bila kondisi pertumbuhan tanaman tetap baik.  
Setelah mencapai umur puncak produksi, khasil 
buah kelapa akan turun secara berangsur-angsur.  
Distribusi petani menurut umur tanaman kelapa 
di Kabupaten Halmahera Utara dapat disimak 
pada Tabel 5.
Tabel 5. Distribusi Petani Menurut Umur Tanaman 

Kelapa di Kabupaten Halmahera Utara.
Umur 

Tanaman
(Tahun)

Petani Per Kecamatan (orang)
Jml

Per
sen
tase 
(%)

Galela 
Barat

Tobelo 
Selatan

Kao 
Utara

10 – 17 3 2 3 8 8,89
18 – 25 3 7 2 12 13,33
26 – 33 6 3 9 18 20.00
34 – 41 8 7 5 20 22.22
42 – 49 1 1 2 4 4,44
50 – 57 2 2 2 6 6,67
58 – 65 4 6 5 15 16,67
66 – 73 3 2 2 7 7.78
Jumlah 30 30 30 90 100

Sumber :  Data primer diolah, 2011

Berdasarkan data Tabel 5 terlihat bahwa 
jumlah petani dominan terdistribusi pada 
tanaman kelapa berumur 18 sampai dengan 41 
tahun yakni sekitar 55,5 persen.  Sisanya sekitar 
8,89 persen adalah petani dengan tanaman 
kelapa yang berumur muda.  Sedangkan petani 
pemilik tanaman tua berkisar 7,78 persen. Data 
ini menunjukkan  bahwa sebagian besar petani 
memiliki tanaman kelapa yang masih produktif. 
Besarnya jumlah petani pada  kelompok umur 
tanaman 18 – 41 tahun salah satunya penyebabnya 
adalah  telah dilakukan  peremajaan tanaman 
kelapa sekitar awal tahun  1980 sampai dengan 
akhir tahun 1990-an,  oleh Dinas Pertanian 
Kabupaten Maluku Utara. Peremajan dilakukan 
dengan menanam sejumlah tanaman baru 
menggantikan tanaman tua.

1. Produktifitas Kelapa  
Petani kelapa di Halmahera Utara biasanya 

menjual hasil produksi kelapa dalam bentuk 
kopra, dengan harapan petani bisa mendapatkan 
nilai tambah lebih tinggi. Meski begitu, petani 
tetap dihadapkan pada persoalan rendahnya 
produktivitas kelapa.  rendahnya produktivitas 
karena usia kelapa sudah lebih dari 50 tahun. 
Petani juga tidak memberikan perlakuan khusus 
seperti pemupukan dan pengaturan akar. Secara 
detail, rata-rata produksi dan produktifitas kopra 

menurut musim panen di Kabupaten Halmahera 
Utara dapat disimak pada tabel 6. 
Tabel 6. Rata-rata Produktifitas Kelapa setara Kopra 

di Kabupaten Halmahera Utara. 

Produktifitas
per tahun

Per  Kecamatan Agregat 
KabupatenGalela 

Barat
Tobelo 
Selatan

Kao 
Utara

Lahan  
(ton/ha) 0.853 0.698 0,520 0,731
Index 
Pertanaman 
(kg/tanaman)

15,88 13,85 9,163 12,96

Sumber : Data primer diolah, 2011
Data Tabel  6  menunjukkan bahwa secara 

agregat, produktifitas kopra yang dihasilkan petani 
di Kabupaten Halmahera Utara adalah 0,731 ton 
kopra /ha dengan nilai produktifitas maksimum 
adalah 0,853 ton kopra /ha di Kecamatan 
Galela Barat, dan produktifitas minimum di 
Kecamatan Kao Utara yakni sebesar 0,520 ton 
kopra/ha.  Angka-angka ini menunjukkan bahwa 
produktifitas kopra di daerah ini  masih  lebih 
rendah dari Filipina yang sudah mencapai dua 
ton per hektar, bahkan  masih lebih rendah dari 
produktifitas kopra di Gorontalo, yang mencapai 
yakni rata-rata 1 ton kopra/ha (Heliyanto dan 
Tenda 2010).

Bila ukuran produktifitas index pertanaman 
yang digunakan, maka data hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  produktifitas per tanaman 
secara agregat hanya sebesar 12,96 kg atau 
sekitar 65 buah per pohon.  Produktifitas per 
tanaman minimum terdapat di Kecamatan Kao 
Utara yang sebesar 9,16 kg atau sekitar 46 buah 
per pohon, sedangkan produktifitas per tanaman  
maksimum terdapat di Kecamatan Galela Barat, 
yakni 15,88 kg  atau sekitar 79 buah kelapa per 
pohon. Rendahnya produktivitas salah satunya 
disebabkan usia kelapa sudah lebih dari 50 
tahun. 
2. Nilai Tambah Kelapa

Nilai tambah kelapa dalam penelitian 
ini adalah peningkatan nilai sebagai akibat 
pengolahan kelapa sebagai bahan baku menjadi 
kopra. Nilai tambah diperoleh dari selisih nilai 
output dengan nilai input yang dihitung dalam 
rupiah per kg kopra yang dihasilkan. Nilai tambah 
kelapa menurut kecamatan secara rinci dapat 
disimak pada Tabel 7.
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Tabel 7. Nilai Tambah kelapa Diperoleh di Kabupaten 
Halmahera Utara, Tahun 2011

Uraian
Nilai menurut kecamatan

Total
Kabupaten

Galela 
Barat

Tobelo 
Selatan

Kao 
Utara

Jumlah Output 
kopra (Kg) 1 1 1 1

Jumlah Input 
Kelapa (Bh) 5 5 5 5

Nilai Output 
(Rp/kg kopra) 649 733 617 658

Nilai Input 
(Rp/Kg kopra) 524 553 803 357

Nilai Tambah 
(Rp/kg kopra) 124 (70) 260 106

Sumber : Data primer diolah, 2011 

 Data Tabel 7. menunjukkan bahwa   nilai 
tambah  yang diterima petani  di lokasi penelitian 
secara umum relatif kecil yakni sebesar Rp 
106 /kg kopra yang dihasilkan.  Jika dipilah 
berdasarkan kecamatan, maka hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa Kecamatan Tobelo Selatan 
memiliki nilai tambah terrendah yakni Rp (70)/
kg kopra yang dihasilkan, sedangkan untuk dua 
kecamatan lainnya relatif lebih  tinggi yakni 
Rp.124/kg dan Rp 260/kg kopra.

Nilai tambah merupakan penambahan nilai 
suatu produk sebelum diolah, dan setelah diolah 
per satuan.  Dalam penelitian ini nilai tambah 
kelapa dihitung untuk mengetahui penambahan 
nilai dari proses pengolahan buah kelapa menjadi 
kopra. Nilai tambah diketahui  dari  selisih nilai 
output (NO) dan nilai input (NI) yang  dihitung 
dalam rupiah per kilogram kopra yang dihasilkan.  
Rata-rata nilai tambah  per kilogram kopra yang 
dihasilkan dapat disimak pada Tabel  8.
Tabel 8.  Rata-rata  Nilai Tambah Kelapa di Kabupaten 

Halmahera Utara, Tahun 2011

Uraian
Produk Kopra Per Kecamatan

Agregat
KabupatenGalela 

Barat
Tobelo 
Selatan

Kao
Utara

Nilai  Output 
(Rp/kg kopra) 649 733 617 658

Nilai Input  
(Rp/kg kopra) 524 803 357 553

Nilai Tambah 
(Rp/kg kopra) 124 (70) 260 106

Sumber : Analisis data primer, 2011

Nilai output per kilogram bahan baku yang 
digunakan, diperoleh dengan mengalikan harga 
jual kopra dengan  dengan jumlah kopra yang 

dihasilkan, lalu dibagi dengan jumlah bahan baku 
kelapa yang digunakan.  Nilai input diperoleh dari 
biaya input kelapa dan dan biaya lain seperti biaya 
pemasaran.    Data Tabel 8 menunjukkan bahwa 
secara agregat nilai tambah kelapa di Kabupaten 
Halmahera Utara masih bernilai positif yakni 
sebesar Rp 106 per kg kopra yang dihasilkan.  
Rendahnya nilai tambah kelapa dalam proses 
pengolahan kopra, karena dari tiap 5 buah kelapa 
hanya diperoleh ± 1 kg kopra, atau dengan kata 
lain untuk menghasilkan 1 kg kopra dibutuhkan 
5 buah kelapa.  Rendahnya harga jual kopra 
yakni Rp 3.291 per kg, turut menyebabkan nilai 
output yang dihasilkanpun rendah yakni Rp 658  
per kg.

Jika dilihat per kecamatan, maka  nilai 
tambah kelapa di kecamatan Galela Barat dan 
Kecamatan Kao Utara relatif  lebih tinggi  dari nilai 
tambah kelapa secara keseluruhan.  Sedangkan 
untuk nilai tambah kelapa di Kecamatan Tobelo 
Selatan menghasilkan nilai yang negatif.  Ini 
dapat diartikan bahwa proses pengolahan kopra 
yang dilakukan menghasilkan produk dengan 
nilai yang lebih rendah dibanding dijual dalam 
bentuk bahan baku kelapa buah.  Salah satu 
faktor yang menyebabkan nilai tambah yang 
bertanda negatif adalah nilai input yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan nilai output yang ada.  
Hal ini karena harga jual kelapa buah  di daerah 
Tobelo Selatan yang relatif tinggi yakni Rp 740 
per buah.  Tingginya harga jual kelapa buah salah 
satunya disebabkan dekatnya lokasi Kecamatan 
Tobelo Selatan dengan Pasar Kabupaten yang 
terletak di Kecamatan Tobelo.

Walaupun nilai output di Galela Barat dan 
Kao Utara relatif sama, tetapi nilai input di Kao 
Utara jauh lebih rendah sehingga nilai tambah 
kelapa yang dihasilkanpun lebih besar daripada 
nilai tambah kelapa di Galela Barat.  

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
1. Produktifitas kelapa  berkisar antara 0,520 

ton kopra/ha  sampai dengan 0,853 ton kopra 
/ha, dengan nilai agregat sebesar 0,731 ton 
kopra /ha.

2. Pengolahan kelapa menjadi kopra di daerah 
penelitian memberikan nilai tambah kelapa 
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yang relatif kecil yakni Rp. 106 per kg kopra 
yang dihasilkan .

Saran
1. Perlunya upaya pemerintah untuk mendorong 

peningkatan produkstifitas kopra rakyat 
salah satunya dengan melakukan peremajaan 
terhadap tanaman kelapa yang lama.

2. Perlu perhatian untuk mengembangkan 
produk alternatif dari daging buah kelapa 
yang memiliki nilai tambah yang lebih 
tinggi 

3. Perlunya upaya pemerintah setempat untuk 
mengembangkan diversifikasi produk olahan 
dari bahan dasar kelapa selain daging buah 
kelapa, misalnya dengan memanfaatkan 
air, tempurung bahkan sabut kelapa sebagai 
alternatif bagi peningkatan pendapatan 
rumahtangga tani petani kelapa.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistik, 2009. Halmahera Utara Dalam Angka. BPS – Kabupaten Halmahera Utara. 
Tobelo

Heliyanto B. dan E. Tenda, 2010.  Varietas Kelapa Dalam Unggul Spesifik Gorontalo,  Buletin Palma 
No. 38, Juni 2010

Hernanto.F., 1996.  Ilmu Usahatani, Seri Pertanian. Penebar Swadaya. , IKAPI Jakarta.

Idham. A. 2007. Analisis Nilai Tambah dan Pendapatan  usaha industri “Kemplang” Rumahtangga 
Berbahan Baku Utama Sagu dan Ikan, Artikel Jurnal Pembangunan Manusia. 

Media Perkebunan, Kelapa, Riwayatmu Dulu?  sumber inspirasi agribisnis diakses  Maret 2011

Nazir, M.1983. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia Jakarta.

Prihtiyani. E, Perkebunan,  Komoditas Kelapa yang Terabaikan, 2011 http://www.deptan.go.id.  
diakses 15 Februari 2011

Riduwan. 2008, Metode dan Teknis Menyusun Tesis, Penerbit Alfabeta, Bandung

Suratiyah, K. 2006. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta.


