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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi
kakao di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di
Kabupaten Majene, dimana pusat-pusat pengambilan datanya adalah Kantor BPS (Badan Pusat
Statistik) Kabupaten Majene pada bulan Maret sampai Mei 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh usaha tani kakao yang terdapat di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Tehnik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara acak sederhana (Simple Randon
Sampling). Berdasarkan hasil analisis pengaruh luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah pemakaian
pupuk dan jumlah pemakaian pestisida terhadap produksi kakao adalah positif, artinya jika luas lahan
ditambah maka akan meningkatkan produksi petani kakao, begitupula jika jumlah tenaga kerja,
jumlah pemakaian pupuk dan jumlah pemakaian pestisida di tamabah maka akan diikuti peningkatan
produksi kakao.
Kata Kunci: Produksi, Tanaman Kakao, Tenaga Kerja, Pupuk, Pestisida

Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi. Salah satu komoditas hasil
perkebunan yang besar di Indonesia adalah kakao. Produksi kakao di Sulawesi Barat memberikan
sumbangsih yang cukup besar pada produksi Kakao nasional, sebab lahan Sulawesi Barat yang
mendukung untuk pertumbuhan tanaman kakao ini. Namun produksi kakao yang besar di Sulawesi
Barat, tidak diimbangi dengan mutu kakao yang baik pula.
Budidaya kakao (Theobroma cacao L.) dewasa ini ditinjau dari penambahan luas
areal di Indonesia terutama kakao rakyat sangat pesat, karena kakao merupakan salah satu komoditas
unggulan nasional setelah tanaman karet, kelapa sawit, kopi, dan teh. Kakao merupakan salah satu
komoditas perkebunan yang berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia terutama
dalam penyediaan lapangan kerja baru, sumber pendapatan petani dan penghasil devisa bagi negara.
Kakao merupakan tanaman tahunan yang mulai berbunga dan berbuah umur 3-4 tahun setelah
ditanam. Apabila pengelolaan tanaman kakao dilakukan secara tepat, maka masa produksinya dapat
bertahan lebih dari 25 tahun, selain itu untuk keberhasilan budidaya kakao perlu memperhatikan
kesesuaian lahan dan faktor bahan tanam. Penggunaan bahan tanam kakao yang tidak unggul
mengakibatkan pencapaian produktivitas dan mutu biji kakao yang rendah, oleh karena itu sebaiknya
digunakan bahan tanam yang unggul dan bermutu tinggi (Raharjo, 1999).
Indonesia merupakan negara terbesar ketiga mengisi pasokan kakao dunia yang diperkirakan
mencapai 20% bersama Negara Asia lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan Papua New Guinea
(UNCTAD, 2007; WCF, 2007 dalam Supartha, 2008) . Peningkatan luas areal pertanaman kakao
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belum diikuti oleh produktivitas dan mutu yang tinggi. Data Biro Pusat Statistik
menunjukkan bahwa pada tahun 1983 luas areal tanaman kakao 59.928 ha, dengan produksi sekitar
20.000 ton, dan pada tahun 1993 luas areal tanaman kakao menjadi 535.000 ha dengan produksi
mencapai 258.000 ton (Direktur Jenderal Perkebunan, 1994). Produksi kakao saat ini 435.000ton
dengan produksi dari perkebunan rakyat sekitar 87%. Produksi tertinggi yakni 67% diperoleh dari
wilayah sentra produksi kakao yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan
Sulawesi Tengah (Suhendi, 2007).
Produksi kakao di Indonesia dihasilkan dari perkebunan Negara, Perkebunan Swasta dan
Perkebunan Rakyat. Lokasi perkebunan kakao skala besar yang diusahakan perusahaan perkebunan
terletak di daerah Sumatera Utara dan Jawa Tengah dan Jawa Timur.Sedangkan Perkebunan Rakyat
terletak terutama di Maluku, Sulawesi Selatan/Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan
Irian Jaya.
Menurut Suhendi (2007) beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas kakao
selain serangan hama dan penyakit, anomali iklim, tajuk tanaman rusak, populasi tanaman berkurang,
teknologi budidaya oleh petani yang masih sederhana, penggunaan bahan tanam yang mutunya
kurang baik juga karena umur tanaman yang sudah cukup tua sehingga kurang produktif lagi.
Pemerintah Indonesia berusaha mempercepat pengembangan kakao dengan memperluas
areal pertanaman. Usaha tanaman kakao mempunyai arti penting dalam aspek sosial ekonomi. Sebab
selain merupakan sumber devisa negara, juga merupakan tempat tersedianya lapangan kerja bagi
penduduk dan sumber penghasilan bagi para petani kakao, terutama di daerah-daerah sentra produksi
(Hatta., 2005).
Komoditi cokelat di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, adalah merupakan salah satu
unggulan subsektor perkebunan. Komoditi kakao ini memegang peranan dalam memberikan
sumbangan atau kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun secara
umum terus terjadi fluktasi jumlah produksi tetapi perkebunan kakao ini masih menjadi subsektor
unggulan yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kecamatan Malunda, Kabupaten
Majene di masa yang akan datang.
Kondisi sumber daya alam wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sangat cocok
untuk usaha-usaha pertanian perkebunan seperti kakao, kopi dan jenis komoditi perkebunan lainnya.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dimana pusat-pusat
pengambilan datanya adalah Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Majene, serta kantor
dinas yang lain yang dapat lebih menyempurnakan data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan
memusatkan perhatian pada seluruh usaha tani kakao yang ada di Kecamatan Malunda. Penelitian ini
dilaksanakan selama 3(tiga) bulan yakni terhitung mulai bulan Maret sampai Mei 2019.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha tani kakao yang terdapat di Kecamatan
Malunda Kabupaten Majene. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara
acak sederhana (Simple Randon Sampling).
Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berbentuk: 1) Data
kuantitatif, merupakan data dalam bentuk angka-angka yang diperoleh melalui penelitian yang
dilakukan secara langsung pada objek penelitian. 2) Data kualitatif merupakan data dalam bentuk
uraian atau penjelasan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan juga dari berbagai literatur
atau referensi serta artikel-artikel yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Data ini bersumber dari
publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, serta Dinas atau
lembaga lain yang dapat lebih menyempurnakan data penelitian ini.
Pengumpulan data dilakukan dengan sistem kepustakaan (Library Research). Pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan data yang bersumber dari publikasi yang

58 PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 3 No. 4 (2020); Oktober

diterbitkan oleh dan terbitan resmi pemerintah maupun dengan cara studi pustaka dari literatur Badan
Pusat Statistik kabupaten Majene.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kakao di Kecamatan Malunda
digunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas dengan menggunakan metode Ordinary Least
Square (OLS). Analisis regresi digunakan untuk memprediksi hubungan sebab akibat antara variabel
independen dengan variabel dependen. Dalam analisis regresi tersebut, selain mengukur kekuatan
hubungan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen
(Kuncoro, 2001).
Selain itu, alasan dipakainya analisis regresi adalah bahwa antara satu petani dengan petani
lainnya dalam mengelola usaha tani kakao berbeda-beda dalam jumlah penggunaan input baik dalam
luas lahan, jumlah bibit/tanaman, pupuk (organik /anorganik), pestisida dan waktu kerja, dan tenaga
kerja. Selanjutnya dengan analisis regresi dapat digunakan untuk membentuk suatu model fungsi
produksi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produksi kakao, digunakan
model fungsi produksi Cobb-Douglas dengan metode OLS (Ordinary Least Square).
Model dasar teori produksi Cobb-Douglass, yaitu persamaan:
Y = A K α L β ........................................................................ 3.1
Dengan memecah variabel K dan L dalam bentuk yang lebih spesifik, yaitu variabel-variabel
independent yang digunakan dalam penelitian ini, maka fungsi produksi menjadi:
Y= f (X1, X2, X3, X4)…………………….............…………………..
Dengan memasukkan seluruh variabel independent penelitian ini maka dalam fungsi CobbDouglas menurut Gujarati (2003) menjelaskan bahwa fungsi produksi Cobb Douglas diformulasikan
sebagai berikut :
Y = A X1ß1 X2ß2 X3ß3 X4ß4 ..............………………………………………
Selanjutnya untuk mendapatkan model penelitian ini dilakukan log terhadap variabel yang
digunakan. Untuk menguji pengaruh antara veriabel independent terhadap produksi kakao. Adapun
spesifikasi model penelitian ini sebagai berikut:
LogY= A+ß1logX1 +ß2 logX2 +ß3 log3 X +ß4logX4 + µ………
Keterangan:
Y = Produksi kakao (kg/ha/tahun)
X1 = Luas lahan (ha)
X2 = Tenaga Kerja (orang/tahun)
X3 = Penggunaan pupuk (kg/ha/tahun)
X4 = Penggunaan pestisida (liter/ha/tahun)
A = Konstanta
ß1, ß2, ß3, ß4 = Koefisien regresi
µ = Kesalahan Pengganggu
Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) , dari analisis regresi linier akan
diperoleh koefisien regresi pada masing-masing variable independen dan juga berapa besar hubungan
dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut secara bersama-sama mempengaruhi produksi kakao.
Koefisien yang dihasilkan dapat dilihat pada output regresi berdasarkan data yang di analisis
untuk kemudian diinterpretasikan serta dilihat siginifikansi tiap-tiap variabel yang diteliti: 1) R²
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(koefisien determinasi) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variable bebas (independent variable)
menjelaskan variabel terikat (dependent variable). 2) Uji serempak (F-test), dimaksudkan untuk
mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Jika F hit > Ftabel , maka H0 ditolak
dan H1 diterima. 3) Uji parsial (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien
regresi secara parsial. Jika thit > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tabel 1. Data produksi, luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah pemakaian pupuk, jumlah
pemakaian pestisida di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene Tahun 2018.
NO

LUAS
LAHAN
(Ha)

JUMLAH
TENAGA
KERJA
(Orang)

PEMAKAIAN
PUPUK
(Kg / Tahun)

1.
0.5
1.0
110.0
2.
0.5
1.0
100.0
3.
0.5
2.0
150.0
4.
0.5
1.0
100.0
5.
0.5
2.0
150.0
6.
0.5
1.0
150.0
7.
0.75
1.0
150.0
8.
0.75
1.0
210.0
9.
0.75
1.0
250.0
10.
0.75
2.0
250.0
11.
1.0
2.0
300.0
12.
1.0
1.0
200.0
13.
1.0
2.0
310.0
14.
1.0
2.0
400.0
15.
1.0
1.0
300.0
16.
1.0
1.0
250.0
17.
1.5
2.0
350.0
18.
2.0
2.0
410.0
19.
2.0
3.0
500.0
20.
2.0
2.0
400.0
Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2018

PEMAKAIAN
PESTISIDA
(Liter/Tahun)

1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.5
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
6.0
3.0

PRODUKSI
KERING
PERTAHUN

430
482
920
430
135
523
763
922
933
940
955
634
1012
1720
920
968
1220
1523
2340
1940

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program program komputerisasi SPSS
20.00 diperoleh:
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Tabel 2. Output Hasil Regresi Berganda
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

-92.902

151.646

Lahan

193.182

226.812

10.408

Tenaga Kerja
Pupuk
Pestisida

Coefficients
Beta

t

Sig.
-.613

.549

.182

.852

.408

134.274

.012

.078

.939

2.836

1.269

.610

2.235

.041

67.037

91.060

.161

.736

.473

a. Dependent Variable: Produksi

Bedasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa Persamaan Regresi Berganda yang diperoleh dari
hasil analisis yaitu:
Y = -92.902 + 193.182 X1 + 10.408 X2 + 2.836X3 + 67.037 X4
Persamaan regresi tersebut mempunyai makna bahwa pengaruh luas lahan, jumlah tenaga
kerja, jumlah pemakaian pupuk dan jumlah pemakaian pestisida terhadap produksi Kakao adalah
positif. Artinya jika luas lahan ditambah maka akan meningkatkan produksi petani Kakao. Begitupula
jika jumlah tenaga kerja, jumlah pemakaian pupuk dan dan jumlah pemakaian pestisida di tambah
maka akan diikuti peningkatan produksi kakao.
1. Nilai koefisien regresi untuk variabel luas lahan diperoleh 193.182 menunjukkan bahwa
nilai jika lahan di tambah 1 hektar, maka akan meningkatkan Produksi sebesar 193,182 Kg.
hal ini berarti bahwa variable luas lahan (X1) memiliki hubungan yang positif dengan
produksi kakao (Y).
2. Nilai koefisien regresi untuk tenaga kerja diperoleh 10,408 menunjukkan bahwa nilai jika
tenaga kerja di tambah 1 orang maka akan meningkatkan Produksi sebesar 10,408 Kg. hal
ini berarti bahwa variable tenaga kerja (X2) memiliki hubungan yang positif dengan
produksi kakao (Y).
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah pemakaian pupuk diperoleh 2,836
menunjukkan bahwa nilai jika jumlah pemakaian pupuk di tambah 1 Kg maka akan
meningkatkan Produksi sebesar 2,836 Kg hal ini berarti bahwa variable jumlah pemakaian
pupuk (X3) memiliki hubungan yang positif dengan produksi kakao (Y).
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah pemakaian pestisida diperoleh 67,037
menunjukkan bahwa nilai jika jumlah pemakaian pestisida di tambah 1 liter, maka akan
meningkatkan Produksi sebesar 67,037. hal ini berarti bahwa variable jumlah pemakaian
pestisida (X4) memiliki hubungan yang positif dengan produksi kakao (Y).
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Berdasarkan hasil perhitungan maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif
faktor luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah pemakaian pupuk, dan jumlah pemakaian pestisida
terbukti berpengaruh positif terhadap produksi kakao di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene
diterima.
Untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama variable luas lahan, jumlah
tenaga kerja, jumlah pemakaian pupuk, dan jumlah pemakaian pestisida, maka dilakukan uji F:
Tabel 3. Output Uji F
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

Df

Mean Square

4854263.984

4

1213565.996

775229.016

15

51681.934

5629493.000

19

F
23.481

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Pestisida, Tenaga Kerja, Lahan, Pupuk
b. Dependent Variable: Produksi

Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan uji
F menggunakan program komputerisasi SPSS for windows 20.00 diperoleh F hitung = 23.481 dengan
nilai signifikansi sebesar 0.000. karena nilai signifikansi kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa nilai
F hitung yang diperoleh tersebut Signifikan. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara bersamasama terdapat hubungan simultan yang signifikan antara luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah
penggunaan pupuk, dan jumlah penggunaan pestisida terhadap produksi Kakao.
Tabel 4. Output Korelasi Simultan
Model Summary
Model
1

R
.929a

R Square

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

.862

.826

227.33661

a. Predictors: (Constant), Pestisida, Tenaga Kerja, Lahan, Pupuk

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi secara simultan sebesar
0.929 dengan nilai R square sebesar 0.862. ini mengindikasikan bahwa hubungan secara bersamasama variable luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah penggunaan pupuk, dan jumlah penggunaan
pestisida terhadap produksi kakao masuk dalam kategori kuat. Besarnya pengaruh luas lahan, jumlah
tenaga kerja, jumlah penggunaan pupuk, dan jumlah penggunaan pestisida dapat diketahui dari nilai
koefisien determinasi simultan (R2) yang menunjukkan secara bersama-sama luas lahan, jumlah
tenaga kerja, jumlah penggunaan pupuk, dan jumlah penggunaan pestisida memiliki pengaruh sebesar
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86,2% terhadap produksi kakao. Sedangkan selebihnya sebesar 13.8% adalah pengaruh faktor lain
yang tidak dapat di masukkan ke dalam model ini.

Kesimpulan
Terdapat pengaruh positif (signifikan) variabel luas lahan (X1) terhadap produksi kakao. Ini
ditandai dengan nilai koefisien regresi luas lahan diperoleh 193.182 menunjukkan bahwa nilai
koefisien regresi yang diperoleh positif.
Terdapat pengaruh positif (Signifikan) variabel jumlah tenaga kerja (X2) terhadap produksi
kakao. Ini ditandai dengan nilai koefisien regresi jumlah tenaga kerja diperoleh 10,408 menunjukkan
bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh positif.
Terdapat pengaruh positif (signifikan) variabel jumlah pemakaian pupuk (X3) terhadap
produksi kakao. Ini ditandai dengan nilai koefisien regresi jumlah pemakaian pupuk diperoleh 2,836
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh positif.
Terdapat pengaruh positif (Signifikan) Variabel jumlah pemakaian pestisida (X4) terhadap
produksi kakao. Ini di tandai dengan nilai koefisien regresi jumlah pemakaian pestisida diperoleh
67,037 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh positif.

Saran
Terlepasnya dalam penelitian ini lebih banyak mengandalkan data skunder dengan segala
keterbatasannya, maka ada beberapa saran rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk
mengoptimalkan produksi Kakao, agar kiranya memberikan bantuan pengadaan alat pendeteksi
kandungan tanah agar petani dapat mengetahui pupuk yang cocok dengan tanah yang ada di
kebunnya, sehingga dapat memberikan daya produksi maksimal. Dan pemerintah daerah Kabupaten
Majene melalui Dinas Pertanian, Perternakan dan Perkebunan memfasilitasi petani dalam usaha
rehabilitasi dan peremajaan kakao seperti dengan menyiapkan tenaga pendamping (penyuluh), bibit
dan sarana lain yang di butuhkan.
Dalam meningkatkan produktivitas petani kakao maka dibutuhkan faktor-faktor yang dapat
memberikan dampak positif, diantaranya adalah luas lahan perlu di tambah, jumlah tenaga kerja
dalam hal ini petani agar meningkatkan curahan tenaga kerja dalam pemeliharaan tanamana kakao
seperti melakukan pemangkasan, jumlah pemakaian pupuk yang cukup , dan jumlah pemakaian
pestisida secukupnya.
Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan faktor-faktor lain yang belum diteliti
dalam kajian ini, sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang lebih komprehensif.
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