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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi besar pada sektor 

pertanian, maka sektor agribisnis di Indonesia mempunyai peran yang cukup 

penting dalam pengembangan perekonomian negara, dimana kurang lebih 30% 

produk indonesia berasal dari sektor agribisnis (Noor, 2014:1). Agribisnis berasal 

berasal dari kata agribusiness.Di mana agri=agriculture artinya pertanian dan 

business artinya usaha atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Jadi, 

agribisnis adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan 

tumbuhan dan hewan (komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan 

kehutanan) yang berorientasi pasar (bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan 

pengusaha sendiri) dan peroleh nilai tambah. Dalam agribisnis terdapat dua 

konsep pokok, pertama, agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang 

integratif dan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu sub-sistem pengadaan sarana 

produksi (agroindustri hulu), subsistem produksi usahatani, subsistem pengolahan 

dan industri hasil pertanian (agroindustri hilir), subsistem pemasaran dan 

perdagangan, dan subsistem kelembagaan penunjang subsistem kedua dan 

sebagian dari subsistem pertama dan ketiga merupakan on-farm agribusiness 

(Antara, 2000:4). 

Usaha agribisnis merupakan usaha yang berkembang dengan hanya 

melakukan pengolahan pertanian keoada kegiatan usaha, baik dibidang pertanian 

maupun pengelolaan perdagangan. Agribisnis secara harafiah tidak dijelaskan 

dalam hukum, namun dapat dilihat ragamnya dalam berbagai ketentuan hukum 

yang mengaturnya. Istilah agribisnis dalam Black’s Law Dictionary disebutkan 

bahwa agribisnis diartikan sebagai kegiatan pertanian yang ditujukan untuk 

mendapatkan keuntungan usaha, tenaga kerja, rencana penggunaan tanah, sarana 

dan kebutuhan lain yang penting. Dengan demikian agribisnis merupakan konsep 

yang utuh, mulai dari proses produksi, pengelohan hasil, pemasaran, dan aktivitas 

lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian (Nurani, 2007:13). Pendapat 
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tersebut juga didukung oleh Abdul, (2014:2 yaitu dalam upaya mewujudkan 

tujuan pembangunan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan produksi, produktivitas tenaga kerja, tanah dan modal , melalui 

pendekatan sistem agribisnis yang meliputi sektor input, pengolahan dan output 

yang mempunyai potensi besar dalam menjngkatkan nilai tambah produk 

pertanian, selain itu konsep agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang 

meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, 

dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pefrtanian dan jasa penunjangnya. 

Pertanian dengan segala output yang dihasilkannya merupakan sktor yang 

memberikan peluang dibandingkan dengan sektor lainnya. Pembangunan 

pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan 

ertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan 

ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat 

perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, beberapa lasan 

yang mendasari pentingnya pertania di Indonesia diantaranya adalah potensi 

sumberdaya yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup 

besar, besarnya penduduk yang menggatungkan hidupnya pada sektor ini dan 

menjadi salah satu basis pertumbuhan pembangunan di pedesaan. 

Kelapa yang merupakan tanaman yang dijuluki tanaman seribu manfaat 

mulai dari bagian akar hingga daun sejak dulu menjadi tumpuan hidup oleh 

banyak petani bahkan sejak jaman kolonial. Semua bagian pohon kelapa 

mendatangkan manfaat dari daun sebagai sapu lidi, batang sebagai bahan 

kerangka bangunan rumah, dan terutama buah dijadikan minyak dan sebagai input 

dalam industri sabun mandi. Saat ini kebutuhan akan komoditas kelapa semakin 

hari semakin bertambah, disebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk serta 

mengingat pola hidup mansyarakat indonesia yang sulit dilepaskan dari komoditas 

kelapa serta hasil olahannya. 

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi areal lahan perkebunan kelapa 

yang cukup besar, tersebar diberbagai Kabupaten. Berdasarkan data Direktorat 

Jendral Perkebunan tahun 2017, total luas lahan perkebunan kelapa Kabupaten 

Gorontalo Utara mencapai 73.260 Ha, dengan rata-rata jumlah produktivitas per 
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tahun yaitu 56.179 ton. Jumlah petani kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara di 

tahun 2017 mencapai angka 55.878 orang yang di ikuti jumlah total tenaga kerja 

1.334 orang. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat adanya kesenjangan yang 

cukup jauh antara jumlah petani kelapa dan jumlah tenaga kerja, sehingga 

disinyalir juga berdampak pada angka produktivitas kelapa pada suatu wilayah, 

tidak terkecuali pada Kabupaten Gorontalo Utara. 

Adapun data produktivitas yang diukur dengan jumlah produksi dalam ton 

kelapa di Kabupaten Gorontalo disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.1: Produksi Kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2014-

2018 

Tahun Produksi (Ton) Pertumbuhan (%) 

2013 63,386.00   

2014 63,499.00 0.18 

2015 66,687.96 5.02 

2016 46,027.63 -30.98 

2017 38,696.97 -15.93 

2018 39,826.47 2.92 

Rata-Rata 53,020.67 -7.76 

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Gorontalo Utara, 2019 

 

Berdasrakan tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi tanaman kelapa di 

Kabupaten Gorontalo Utara kurang stabil bahkan cenderung menurun. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan produksi yakni sebesar -7,76%. Pada 

tahun 2015 ke tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan 

karena banyaknya pembangunan yang dilakukan pada Kabupaten Gorontalo Utara 

dan adanya lih fungsi lahan untuk pemukiman, kawasan industri bahkan untuk 

pemerintahan.  

Kendala utama yang dihadapi dalam program pengembangan kelapa di 

Indonesia termasuk Kabupaten Gorontalo Utara adalah masih rendahnya tingkat 

produktivitas tanaman, yaitu hanya 1 ton kopra/ha/tahun. Kendala utama dalam 

dalam pengembangan agribisnis kelapa di Gorontalo, sebagaimana di Provinsi 

lainnya, adalah rendahnya produktivitas tanaman, yakni rata-rata hanya 1 ton 

kopra/ha/tahun. (Tenda, dkk. 2009). Peningkatan produktivitas dan produksi 

kelapa harus didukung dengan program peremajaan. Ketua umum masyarakat 
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Agroindustri dan Agribisnis (MAI) Fadel Muhammad mengatakan varietas kelapa 

di Indonesia membutuhkan peremajaan untuk meningkatkan produksi komoditi 

tersebut (ANTARA Gorontalo. 2013). Berdasarkan data statistik Dirjen 

perkebunan 2017, rata-rata sebanyak 5.817 Ha luas lahan merupakan lahan kelapa 

dengan usia pohon tergolong tua / tidak produktif. Namun upaya pemberdayaan 

terhadap komoditas kelapa rakyat oleh pemerintah, seolah-olah tidak dilakukan 

secara tegas karena disisi lain pemerintah turut memberikan peluang terhadap 

komoditas lain di Kabupaten Gorontalo Utara. 

Petani kelapa saat ini disinyalir mulai meninggalkan sumber penghasilan 

mereka dan mulai beralih pada komoditas tanaman lainnya seperti jagung, cabai, 

sayuran, bahkan beralih profesi menjadi nelayan, buruh dll, disebabkan turunnya 

nilai ekonomi kelapa terutama buah. Dibeberapa lokasi di Kabupaten Gorontalo 

Utara, terlihat beberapa lahan perkebunan kelapa diantaranya telah dibudidayakan 

tanaman jagung, sedangkan tanaman kelapa dibiarkan tidak terurus dengan baik, 

bahkan ada pohon yang dibiarkan mati dan cenderung tidak diganti. (sumber : 

observasi awal di Kecamatan Bulontio, Kecamatan Biau, dan Kecamatan 

Tolinggula. Kabupaten Gorontalo Utara, 2018). 

Masalah agribisnis kelapa secara nasional berdampak pada wilayah-wilayah 

yang mengandalkan kelapa seperti halnya Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam 

upaya melaksanakan agribisnis kelapa maka diperlukan strategi 

pengembangannya. 

Perkembangan luas lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara 

setiap tahun semakin menurun. Fakta yang terlihat bahwa di tahun 2012, luas 

lahan perkebunan kelapa menjadi 27.654.9 Ha (Dinas Perkebunan Provinsi 

Gorontalo Utara, 2012), namun di tahun 2014 luas lahan perkebunan kelapa mulai 

menurun ke angka 22.002 Ha, dan terus semakin menurun ditahun 2017 dengan 

angka 21.557 Ha dengan jumlah pohon 2.155.700 pohon. (Dinas Pertanian 

Kabupaten Gorontalo Utara 2017). Disisi lain petani kelapa menghendaki jenis 

pekerjaan lain yang lebih menjanjikan keekonomiannya karena usaha tani kelapa 

belum mampu menutupi kebutuhan ekonomi petani dan hal ini terdorong adanya 

kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang lebih mengutamakan 
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programnya di tanaman semusim seperti tanaman jagung.Dilain pihak produksi 

kelapa perkembangannya cenderung tetap atau tidak seimbang dengan laju 

permintaannya. Produksi dan harga yang tidak stabil merupakan penyebab 

berfluktuasinya pendapatan ditingkat petani (Tumoka, 2013).  

Pengembangan agribisnis kelapa berperan penting untuk peningkatan 

produktivitas dan sekaligus peningkatan pendapatan petani. Saat ini kelapa sangat 

berperan dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan tenaga kerja, bahan 

baku industri dalam negri dan konsumsi langsung. Meskipun demikian, 

kebanyakn usahatani kelapa tidak terkait langsung dengan industri pengolahan, 

industri hilir, serta industri jasa dan keuangan. Akibatnya agribisnis kelapa tidak 

berhasil mendistribusikan nilai tambah, secara optimal dan proporsional, sehingga 

tidak signifikan pengaruhnya terhadap penambahan pendapatan petani kelapa. 

Pengelolaan usahatani kelapa masih bersifat tradisional dan terbatasnya modal, 

maupun kualitas produk yang dihasilkan masih rendah. Sampai saat ini belum 

banyak berubah sehingga komoditas kelapa yang mempunyai multiguna relatif 

tidak ada nilai tambahnya. Pangsa pasar ekspor sangat terbuka untuk semua 

produk kelapa, khususnya produk ikutan seperti bungkil, arang tempurung, sabut 

kelapa dan desicated coconut. 

Peluang pengembangan agribisnis kelapa dengan produk bernilai ekonomi 

tinggi sangat besar. Pelaku agribisnis produk- produk tersebut mampu 

meningkatkan pendapoatnnya 5-10 kali dibandingkan dengan bila hanya menjual 

produk kopra. Berangkat dari kenyataan luasnya potensi pengembangan produk, 

kemajuan ekonomi perkelapaan di tingkat makro (daya saing di pasar global) 

maupun mikro, (pendapatan petani, nilai tambah dalam negeri dan substitusi 

impor) tampaknya akan semakin menuntut dukungan pengembangan industri 

kelapa secara kluster sebagai prasyarat (Allorerung et al. 2005). 

Kelapa pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam 

meningkatkan ekonomi petani, namun pemasaran kelapa yang masih terfokus 

pada kopra dan jual biji membuat petani kurang variatif dalam melakukan 

penjualan. Padahal jika petani tersebut dapat sekaligus menjadi produsen bahan 

olahan kelapa maka akan menjaid nilai tambah ekonomis yang sangat tinggi serta 
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kelapa akan menjadi sektor unggulan di semua Kecamatan di Kabupaten 

Gorontalo Utara. Sehingga solusi yang mungkin dapat dilakukan yakni dengan 

aktif melakukan pembangunan industri berskala kecil dan menengah di 

Kabupaten Goroontalo Utara terutama yang bahan bakunya kelapa. Namun 

permasalahan mengenai hal ini yakni kurangnya modal kerja dan peralatan yang 

dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga 

mempersulit pemasaran produk industri, mutu rendah dan permodalan. kemudian 

sektor industri pengolahan adalah suatu altenative yang baik untuk meningkatkan 

nilai tambah dari suatu bahan baku dan dengan meningkat nya nilai tambah maka 

akan meningkatkan pendapatan masyarkat, hal ini juga perlu menjadi perhatian 

khusus bagi pemerintah, perlu adanya pelatihan-pelatihan pembuatan berbagai 

macam keterampilan, agar masyrakat bisa mengolah, berkreasi dengan 

produkproduk yang bahan baku nya dari kelapa 

Permasalahannya adalah pengembangan agribisnis kelapa terhambat oleh 

semakin menurunnya daya dukung lahan akibat pemanfaatan untuk fungsi yang 

lain. Selain itu tujuan pembangunan perkebunan terkait dengan upaya 

pembangunan ekonomi rakyat, dengan tekanan orientasi pada peningkatan 

kesejahteraan, pemecahan kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan sesuai 

dengan amanat pembangunan.Kelapa memiliki kendala pula pada pasar dan 

pemasaran dimana harga komoditas kelapa ditentukan oleh pasar dunia sehingga 

berdampak pula pada keengganan petani menempatkan pencaharian usahatani 

kelapa bukan pencaharian utama. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu 

untuk melakukan penelitian dengan topik “Strategi Pengembangan Agribisnis 

Kelapa Di Kabupaten Gorontalo Utara” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pengembangan agribisnis kelapa di Indonesia menurut Ta’dung (1997:32) 

menghadapi berbagai kendala, antara lain: 

1. Produktivitas tanaman kelapa yang rendah sebagai akibat dari tanaman kelapa 

yang makin tua dan introduksi kelapa hybrida belum dapat diadopsi secara 
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baik oleh petani, sehingga produktivitas yang dicapai baru 25 – 30 % dari 

potensi yang dimilikinya; 

2. Sistem budaya komoditas kelapa masih traditional berakibat pada rendahnya 

hasil produksi kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara 

3. Biaya upah yang semakin meningkat menyebabkan biaya prosesing kopra 

meningkat yang berarti bahwa nilai perolehan petani kelapa semakin 

menurun; 

4. Suku bunga yang tinggi dan gestation period sekitar 5 – 7 tahun kurang 

menarik untuk investasi terutama pada tanaman kelapa; 

5. Pemanfaatan hasil samping dari kelapa belum dikembangkan dan 

dimanfaatkan secara luas; 

6. Dalam perdagangan internasional, pemasaran minyak kelapa dihadapkan 

pada masalah persaingan dengan negara produsen lain baik dalam kuantitas 

suplai, kualitas, maupun harga.  

7. Kendala utama dalam pengembangan kelapa di Indonesia termasuk Provinsi 

Gorontalo adalah rendahnya produktivitas tanaman. 

8. Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya agar tanaman kelapa memberi 

dampak ekonomi yang lebih baik bagi petani. 

 
C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi 

pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriftif kualitatif untuk menentukan alternatif 

rekomendasi pengembangan usahatani kelapa, struktur pengembangandan 

agribisnis usahatani kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini di 

laksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan salah satu penghasil 

komoditas kelapa di Provinsi Gorontalo. Objek penelitian ini meliputi petani yang 

mendapatkan bantuan bibit dan pupuk dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah keunggulan komoditi kelapa berdasarkan analisis ekonomi 

wilayah? 
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2. Bagaimanakah strategi pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten 

Gorontalo Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis keunggulan komoditi kelapa berdasarkan analisis ekonomi 

wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Menganalisis strategi pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten 

Gorontalo Utara.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademik : 

a. Penelitian berguna untuk pengembangan ilmu di bidang kajian agribisnis 

khususnya tentang analisis fungsi produksi terhadap petani kelapa.  

b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian dapat berguna untuk di jadikan 

acuan bagi civitas akademika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak pemerintah dan petani 

melalui hasil penelitian yang dapat di gunakan untuk mengambil 

kebijakan dalam hal optimalisasi kinerja.  

b. Memberikan kesempatan berharga bagi peneliti untuk meneraokan ilmu 

pengetahuan yang di peroleh dan di pelajari. 

 

 

 


