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RINGKASAN 

 

Kakao (Theobrema cacao L) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan 
yang diharapkan mampu meningkatkan peranan perkebunan dalam memberikan 
kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Budidaya kakao di 
Indonesia diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan Negara, Perusahaan 
Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat.   

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan saat dan pola optimum peremajaan 
tanaman kakao.  Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus di 
Perkebunan Panglejar Bagian Rajamandala, PTPN VIII Bandung, Jawa Barat.  
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.  Analisis data 
dilakukan secara kuantitatif untuk menentukan saat dan pola optimum 
peremajaan. 

Penentuan saat optimum untuk melakukan peremajaan tanaman dilakukan dengan 
pendekatan konsep yang dikemukakan oleh Faris (1960), yaitu pada saat 
keuntungan bersih per tahun (Net Revenue) sama dengan amortisasi dari nilai kini 
keuntungan total (A* atau Amortised of Net Revenue) selama satu masa 
pengusahaan, sedangkan pola optimum peremajaan adalah satu per umur optimum 
peremajaan dikali luas areal total penanaman (1/n x luas areal x 100%). 

Saat optimum peremajaan tanaman kakao terjadi pada umur tanaman 44 tahun 
dan pola optimum peremajaan sebesar 2.2 persen dari luas areal yang akan 
diremajakan.  Analisis kepekaan yang dilakukan terhadap saat optimum 
peremajaan pada perubahan produktivitas, biaya produksi, harga jual dan tingkat 
suku bunga menyatakan bahwa perubahan tingkat suku bunga (8 persen, 13 
persen,  dan 23 persen) lebih peka terhadap saat (umur) optimum peremajaan, 
daripada penurunan produktivitas sebesar 11 persen, penurunan harga jual sebesar 
23 persen dan kenaikan biaya produksi sebesar  30 persen, sedangkan nilai 
keuntungan nominal rata-rata (ANR tertinggi peka terhadap perubahan-perubahan 
tersebut. 

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain didalam 
penentuan produksi, biaya produksi ataupun penyusunan budget atau cash flow.  
Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya lebih memperhatikan faktor-faktor 
keterbatasan tersebut. 

Kata kunci : kakao, saat penentuan optimum, pola optimum, suku bunga. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Dalam upaya mewujudkan Negara yang maju dan mandiri serta 

masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan 

sekaligus peluang memasuki PJP II dan abad 21 yang dicirikan oleh proses 

transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan 

IPTEK.  Dalam hal ini, tantangan yang paling fundamental adalah upaya 

Indonesia untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi serta pemerataan pembangunan secara berkesinambungan.  Untuk 

menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan 

efisiensi ekonomi, produktivitas tenaga kerja dan kontribusi yang signifikan dari 

sector pembangunan (Wirakartakusunah,1999). 

 Sektor pertanian (dalam arti luas) dalam PJP I merupakan salah satu sektor 

dominan dan telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi keberhasilan 

pembangunan nasional.  Sumbangan yang sangat berarti dari sector pertanian, 

antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, pendapatan, kesempatan 

kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah.  Salah satu komoditas pertanian 

yang dapat dikembangkan yaitu komoditas perkebunan, mengingat Indonesia 

mempunyai potensi lahan perkebunan yang luas. 

 Kakao (Theobroma Cacao L) merupakan salah satu jenis tananman 

perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan peranan perkebunan dalam 

memberikan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto.  Istilah “Kakao” 

merujuk kepada bahan tanaman (tanaman, buah dan biji), sedangkan bagi produk 
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yang siap pakai, dipakai istilah “Coklat”.  Produk-produk hasil olahan antara lain 

berupa bubuk coklat (Cacao Powder) sebagai pembuat kue, permen coklat 

(Cocoa Candy) , lemak coklat (Cocoa Butter) dapat dipakai sebagai bahan 

pembuat kosmetik (Rahmanto,1995). 

 Budidaya kakao di Indonesia diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan 

Negara, Perusahaan Perkebunan Swasta, dan Perkebunan Rakyat.  Lokasi 

perkebunan kakao dalam skala besar yang diusahakan Perusahaan Perkebunan 

terletak di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan Perkebunan 

Rakyat terdapat terutama di Maluku, Irian Jaya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 

dan Nusa Tenggara Timur. 

 Produksi Kakao dunia pada tahun 1997/1998 diperhitungkan meliputi 

2.759.300 ton (biji kakao) yang berarti terjadi peningkatan dari produksi tahun 

sebelumnya : 2.713.500 ton.  Untuk komoditi kakao ini, Indonesia merupakan 

produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading (Ivory Coast) dan 

Ghana dimana produksi kakao Indonesia hanya 300.000 ton, dibandingkan 

dengan Pantai Gading (Ivory Coast) dan Ghana masing-masing sebesar 1.180.000 

ton dan 350.000 ton.  Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Berdasarkan jenis usaha penanaman kakao di Indonesia, hampir sebagian 

besar berasal dari perkebunan rakyat.  Pada tahun 1997, dari jumlah total luas area 

perkebunan kakao, lebih kurang 70 persen merupakan perkebunan rakyat yaitu 

380.811 ha dari 529.057 ha, sedangkan untuk Perkebunan Besar Negara (PBN) 

dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) masing-masing sebesar 62.455 ha dan 

85.791 ha.  Pada Direktorat Jendral Perkebunan, sampai tahun 1998 tercatat total 

area perkebunan kakao seluas 518.022 ha,( Tabel 2). 
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Tabel 1. Dunia : Perkembangan Produksi Kakao dan Perkiraan Untuk Tahun 
1997/1998 (dalam ribuan ton). 

   ** revisi 

(Sumber : Tropical Products : World Market and Trade, USDA October 1997 : 
Quartely Bulletin of Cocoa Statistics, ICCO, September 1997) 
 
Tabel 2. Perkembangan Luas Areal Tanaman Kakao Menurut Pengusahaannya 

1993-1998 (dalam satuan ha) 

Keterangan : PR =  Perkebunan Rakyat 
    PBN = Perkebunan Besar Negara 
    PBS = Perkebunan Besar Swasta 
*) prediksi 
Sumber :  Direktorat Jendral Perkebunan, 1999 
 

Kawasan dan 
beberapa Negara 1995/96 1996/97 1997/98 

DUNIA 2.934,8 2.713,5 2.759,3 
 Amerika Utara 117,5 114,7 116,1 
 Dominika 58,0 54,5 57,0 
 Amerika Selatan 441,4 345,7 332,6 
 Brazil 220,8 145,0 152,0 
 Kolombia 60,0 60,0 60,0 
 Equador 95,0 105,0 85,0 
 Afrika 1.920,1 1.756,3 1.821,8 
 Ivory Coast 1.219,4 1.130,5 1.180,0 
 Ghana 403,0 324,0 350,0 
 Asia dan Oceanian    
 Indonesia 305,0 322,0 300,0** 
 Malaysia 127,0 120,0 115,0 
 Papua Nugini 35,0 36,0 28,0 

Tahun PR         
(ha) 

PBN            
(ha) 

PBS             
(ha) 

Total              
(ha) 

Pertumbuhan  
(%) 

1993 376.636 65.525 93.124 535.285 - 
1994 415.522  69.760 111.729 597.011 11,53 
1995 428.614 66.021 107.484 602.119 0,86 
1996 488.815 63.025 103.491 655.331 8,48 
1997 380.811 62.455 85.791 529.057 -19,27 

1998*) 368.611 63.609 85.802 518.022 -2,02 
Rata-rata pertumbuhan -0,03 
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 Berdasarkan catatan Direktorat Jendaral Perkebunan (1999) luas areal 

perkabunan kakao terbesar pada tahun 1998 tercatat berasal dari propinsi Sulawesi 

Selatan, yaitu 138.344 ha atau 26,77 persen dari total areal perkebunan kakao 

nasional.  Propinsi-propinsi lainnya yang perkebunan kakaonya cukup intensif 

selain Sulawesi Selatan adalah Sulawesi Tenggara seluas 48.735 ha, diikuti oleh 

Sumatera Utara seluas 48.715 ha dan Sulawesi Tengah seluas 41.765 ha. Pada 

tahun1998 produksi kakao terbesar dicapai oleh Sulawesi Selatan sebesar 115.488 

atau 34,9 persen dari total produksi nasional.  Setelah Sulawesi Selatan, 

berikutnya produksi kakao terbesar dari Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara 

masing-masing sebesar 46.061 ton dan 32.017 ton, sedangkan untuk Jawa total 

produksi kakao pada tahun 1998 adalah sebesar 22.658 ton (Dirjen Perkebunan, 

1999). 

 Pada tahun 1997 produksi kakao terbesar berasal dari perkebunan rakyat 

yaitu sebesar 263.846 ton atau 75 persen dari produksi nasional, sedangkan 

perkebunan besar Negara sebesar 35.644 atau 10 persen dari total produksi kakao 

nasional dan perkebunan besar swasta lebih rendah dari perkebunan besar Negara 

yaitu hanya sebesar 30.729 ton.  Pertumbuhan produksi kakao Indonesia pada 

tahun 1997 menurun sebesar 11,71 persen dari tahun sebelumnya yaitu 22,68 

persen.  Salah satu penyebab hal ini adalah adanya pengaruh El Nino dan 

kekeringan yang panjang, (Tabel 3). 
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Tabel 3. Perkembangan Produksi Kakao Indonesia Menurut Pengusahaannya 
(dalam satuan Ton) 

 
Keterangan : PR =  Perkebunan Rakyat 
    PBN = Perkebunan Besar Negara 
    PBS = Perkebunan Besar Swasta 
*) prediksi 
Sumber :  Direktorat Jendral Perkebunan, 1999 
 
  
1.2.  Perumusan Masalah 

 Kakao di Indonesia mempunyai arti penting dalam aspek kehidupan social 

ekonomi yaitu sebagai sumber devisa Negara, tempat tersedianya lapangan kerja 

bagi masyarakat dan sumber penghasilan bagi para petani dan pengusaha kakao.  

Jika dilihat dari sudut perusahaan perkebunan kakao, masalah yang sering 

dihadapi adalah semakin menuunnya margin keuntungan.  Hal ini disebabkan oleh 

adanya pengaruh dari faktor luar dan dalam perusahaan.  Adapun faktor-faktor 

luar yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan antara lain adalah tingkat 

harga jual pasaran, perubahan nilai uang, dan tingkat suku bunga yang berlaku, 

sedangkan faktor-faktor dalam perusahaan adalah tingkat produksi dan total biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan. 

 Tingkat produksi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas 

tanaman yang ada, sedangkan tingkat produktivitas tanaman tersebut sangat 

dipengaruhi oleh umur tanaman.  Semakin tua umur tanaman akan menyebabkan 

Tahun PR           
(ton) 

PBN            
(ton) 

PBS             
(ton) 

Total              
(ton) 

Pertumbuhan  
(%) 

1993 187.529 40.638 29.892 258.059 - 
1994 198.001 42.086 29.894 269.981 4,62 
1995 231.992 40.933 31.941 304.866 12,92 
1996 304.031 36.456 33.530 373.999 22,68 
1997 263.846 35.644 30.729 330.219 -11,71 
1998*) 270.532 38.583 21.743 330.858 0,19 
Rata-rata pertumbuhan 5,74 
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semakin rendahnya produktivitas tanaman.  Tingkat produktivitas tanaman kakao 

yang rendah, juga merupakan masalah perusahaan perkebunan, karena tingkat 

produksi tanaman dapat mempengaruhi berapa besar hasil yang akan dipasarkan, 

artinya behubungan juga dengan keuntungan perusahaan yang akan diterima. 

 Usaha mempertahankan tingkat produksi tanaman kakao dalam usaha 

peningkatan profitabilitas perusahaan perkebunan dan usaha untuk 

memperpanjang kelangsungan hidup perusahaan akan mendorong perusahaan 

untuk melakukan peremajaan secara teratur terhadap tanaman yang telah melewati 

umur ekonomis.  Penentuan waktu yang tepat dalam melakukan peremajaan 

tanaman kakao, dapat memperkecil resiko kegagalan bagi perusahaan. 

 Penentuan saat optimum pelaksanaan peremajaan perlu dilakukan untuk 

dapat mengetahui pada batas umur tanaman berapa tahun keadaan optimum 

pengusahaan tanaman tercapai, sehingga umur ekonomis tanaman kakao tersebut 

dapat diketahui juga.  Dengan demikian dapat diketahui kapan peremajaan harus 

dilakukan karena pengusahaannya sudah tidak menguntungkan.  Berdasarkan 

umur ekonomis tanaman, dapat pula ditetapkan pola pelaksanaan peremajaan 

yang optimum agar dapat disusun bagaiman komposisi tanaman yang baik di 

perkebunan sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimum. 

 Walupun secara teknis peremajaan merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan tetapi kelayakan kegiatan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh.  Keuntungan melakukan peremajaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Pertama perkiraan produtivitas tanaman yang 

diremajakan.  Kedua, perkiraan harga output yang akan terjadi.  Ketiga, perkiraan 

tingkat biaya yang diperlukan baik dalam pelaksanaan investasi peremajaan 
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maupun dalam kegiatan operasional perkebunan.  Dengan demikian kegiatan 

peremajaan menghadapi masalah tingkat kelayakan investasi sehubung dengan 

berbagai kemungkinan ketiga faktor tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dinyatakan bahwa setiap kegiatan peremajaan menghadapi masalah penentuan 

saat dan pola optimum untuk melakukan peremajaan. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk menkaji dan mengetahui hal-

hal sebagai berikut: 

1. Menjelaskan keadaan umum Perkebunan Panglejar Bagian Rajamandala 

PTPN VIII Bandung, Jawa Barat. 

2. Menentukan saat dan pola optimum peremajaan tanaman kakao di Perkebunan 

Radjamandala.  

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan perkebunan Negara untuk merencanakan peremajaan 

tanaman kakao di masa yang akan datang dan untuk mengetahui besar 

keuntungan serta manfaat dari peremajaan tanaman kakao.  Kiranya hasil 

penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi bagi perusahaan 

perkebunan dalam evaluasi investasi yang ditanamkan. 

2. Bagi berbagai pihak, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

petunjuk yang diperlukan. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Gambaran Umum Komoditi Kakao 

 Tanaman kakao (Theobroa cacao L) termasuk family Sterculiaceae.  

Tanaman ini berasal dari hutan-hutan di Amerika Selatan, yang kemudian 

penanamannya diusahakan oleh orang-orang Indian Aztec. 

 Ada tiga jenis tanaman kakao yang dapat dikembangkan, yaitu : 

1. Jenis Criollo, terdiri dari Criollo Amerika Tengah dan Criollo Amerika 

Selatan. 

Buahnya berwarna merah atau hijau, berbentuk lonjong.  Kulit buahnya tipis 

berbintil-bintil kasar dan lunak.  Biji buahnya berbentuk bulat telur dan 

berukuran besar dengan kotiledon berwarna putih pada waktu basah.  Jenis ini 

menghasilkan bii kakao yang mutunya sangat baik dan dikenal sebagai : kakao 

mulia, fine flavor cocoa, edel cocoa, choiced cocoa. 

2. Jenis Forastero, berasal dari Bahai (Brazil), Amelonado (Afrika Barat) dan 

Ecuador.  Buahnya berwarna hijau, berbentuk agak bulat dan halus serta 

berkulit tebal.  Biji buahnya tipis atau gepeng dan koledon berwarna ungu 

pada waktu basah.  Jenis ini banyak diusahakan diberbagai Negara produsen 

kakao dan menghasilkan biji kakao yang mutunya sedang atau bulk cocoa atau 

dikenal juga sebagai ordinary cocoa. 

3. Jenis Trinitario, merupakan campuran atau hybrid dari jenis Criollo dengan 

jenis Forastero secara alami, sehingga kakao jenis ini sangat heterogen.  

Buahnya berwarna hijau atau merah, bentuk dan biji buah bermacam-macam.  
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Jenis ini menghasilkan biji yang termasuk fine flavor cocoa dan ada yang 

termasuk bulk cocoa. 

Tanaman kakao dapat tumbuh subur dan berbuah banyak di daerah yang 

mempunyai ketinggian 500 – 800 meter di atas permukaan laut.  Tanah untuk 

kakao harus gembur, kadar hara tinggi, berdrainase baik, pH 5 – 7 dan dengan 

kedalaman air 3 meter. 

Tanaman kakao juga dapat tumbuh baik di daerah-daerah yang memiliki curah 

hujan 1600-3000 mm/tahun, suhu sekitar 24-28 °C dan kelembaban udaranya 

konstan dan relative tinggi yakni 80 persen.  Secara umum budidaya kakao terdiri 

atas: (1) pembibitan, (2) penanaman, (3) pemeliharaan, (4) panen dan (5) pasca 

panen.  Sebelum penanaman pohon kakao, erlebih dahulu lahan ditanami pohon 

pelindung. 

2.2.  Hasil Penelitian Kakao Terdahulu 

 Pada masa yang akan datang komoditas kakao diharapkan menjadi salah 

satu komoditas andalan untuk di ekspor.  Dengan pertimbangan bahwa komoditas 

kakao ini dapat dikembangkan sebagai budidaya perkebunan maupun oleh petani-

pekebun rakyat.  Kakao terbukti cukup member penghasilan yang baik bagi petani 

kakao dan cukup besar sumbangannya bagi perekonomian daerah serat menjadi 

salah satu sumber penting penerimaan devisa. 

 Sejalan dengan rencana tersebut, berbagai usaha telah dilaksanakan untuk 

pengembangan kakao.  Diantaranya perbaikan teknik budidaya seperti teknik 

pembibitan yang efisien, Usaha mendapatkan bahan tanam unggul, pengaturan 

jarak tanam, metode pemangkasan yang baik dan benar, maupun usaha 
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perlindungan tanaman terhadap hama dan penyakit serta pemeliharaan kakao yang 

efisien. 

 Untuk malaksanakan hal-hal tersebut diperlukan biaya.  Dari hasil 

penelitian Willis (1992) di kebun Bunisari Lendra, Jawa Barat struktur biaya 

pengusahaan kakao terdiri dari biaya produksi tingkat kebun dan biaya yang 

diperhitungkan di tingakat direksi.  Kontribusi terbesar adalah biaya pemeliharaan 

tanaman yaitu 49.52 persen sampai 70.69 persen dari total biaya produksi tingkat 

kebun.  Hal ini diperuntukan bagi kegiatan pemberatasan hama dan penyakit, 

keadaan ini menunjukan bahwa kakao merupakan tanaman yang sensitive 

terhadap hama dan penyakit.  Kontribusi terkecil adalah biaya pengangkutan ke 

pabrik, hanya 0.50 persen sampai 0.99 persen.  Hal yang sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Sinaga (1998) di Kebun Air Batu, PT Perkebunan IV 

Sumatera Utara menunjukan bahwa peningkatan yang terjadi pada biaya produksi 

di tingkat kebun maupun pada biaya usaha di kantor direksi menyebabkan 

peningkatan harga pokok FOB setiap tahun yang memperlihatkan penurunan 

efisiensi usaha Kebun Air Batu akibat ketidakseimbangan antara kenaikan biaya 

produksi dengan volume produksi biji kakao kering yang dihasilkan. 

 Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menguntungkan.  

Hasil penelitian Sinaga (1998) menunjukan penjualan biji kakao Kering Kebun 

Air Batu selama 1992-1997 telah melampaui batas titik impas, artinya Kebun Air 

Batu telah memperoleh keuntungan.  Dari analisis harga pokok dan titik impas 

dapat dilihat keterkaitan antara pengusahaan komoditas kakao Kebun Air Batu 

dengan efisiensi teknis melalui MOS dan MIR dimana MOS selama tahun 1992 

sampai 1997 bernilai positif, artinya kegiatan produksi kakao telah memberikan 
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keuntungan dan aman untuk dipertahankan dan MIR selama 1992 sampai 1997 

bernilai positif, artinya usaha tersebut telah dapat menutupi seluruh biaya variable 

serta bagian penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan laba.  

Keadaan yang sama terjadi di Perkebunan Radjamandala, PTP XII Kabupaten 

Bandung, Yudhistira (1997) mengatakan bahwa pengusahaan komoditas kakao di 

Perkebunan Radjamandala, PTP XII, Kabupaten Bandung menguntungkan baik 

secara financial maupun secara ekonomi.  Pada analisis keuntungan privat 

diperoleh nilai keuntungan yang positif yaitu sebesar Rp 303.09 per kilogram 

kakao kering, sedangkan pada analisis ekonomi, keuntungan yang diperoleh 

sebesar Rp 498.54 per kilogram kakao kering. 

 Penelitian Gultom (1994) mengenai perdagangan biji kakao Indonesia 

pasar domestic dan Internasional menyebutkan bahwa produksi biji kakao 

Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh harga kopi sebagai komoditi alternative 

dan luas lahan pertanaman biji kakao, serta dalam jangka panjang produksi biji 

kakao Indonesia responsive terhadap perubahan luas lahan pertanaman.  Stok biji 

kakao dunia dan produksi biji kakao Indonesia bepengaruh nyata terhadap ekspor 

biji kakao Indonesia.  Penawaran biji kakao domestic cenderung berfluktuasi dan 

asih relative kecil. 

 Hasil penelitian Rahmanto (1996) di Perkebunan Kalikempit menunjukan 

adanya usaha pengendalaian dan peningkatan mutu yang dilakukan seperti 

penyediaan bahan tanaman dari asal tanaman yang jelas, dengan menanam klon 

DR1, DR2, DR 36, DR 16 (subsistem sarana produksi), adanya program 

“Edelisasi”, menjaga sanitasi kebun dan lingkungan kebun (subsistem 

budidaya),proses pengolahan tanpa cuci dan perendaman sepintas lalu (subsistem 
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pengolahan).  Berdasarkan hasil perhitungan statistic, faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap mutu biji kakao yang baik pada tingkat pengolahan adalah 

cuaca dan lama penjemuran berpengaruh positif, sementara biji kakao, suhu rata-

rata pengeringan, lama pengeingan dan lama fermentasi berpengaruh negatif. 
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III.  KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Perkebunan besar baik Perkebunan Besar Negara maupun Perkebunan 

Besar Swasta sebagai suatu  perusahaan selalu berusaha untuk memperoleh 

keuntungan maksimum.  Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan 

Perkebunan Besar untuk mencapai tujuan tersebut sangat kompleks dan luas.  

Oleh sebab itu untuk memperoleh keuntungan maksimum yang kontinu (terus 

menerus), perhatian perlu ditekankan pada faktor-faktor yang relative dapat 

dikuasai oleh manusia, misalnya pendayagunaan faktor-faktor produksi. 

Perkebunan besar memerlukan anggaran tiap tahun yang kontinu, karena 

harus memelihara kebun secara terus menerus, membayar upah buruh dan gaji 

staf, memelihara peralatan dan fabrikasi yang memang besifat kontinu.  Dengan 

demikian perusahaan perkebunan besar menghendaki mendapatkan keuntungan 

(pendapatan) yang kontinu pula, sehingga diperlukan pengaturan penggunaan 

areal agar dapat menjamin kontinuitas produksi untuk mempertahankan 

kontinuitas pendapatan. 

Besarnya pendapatan perusahaan juga dipengaruhi oleh harga pasar, yang 

relative tidak dapat dipengaruhi oleh produsen.  Fluktuasi harga yang tidak pasti 

akan berpengaruh negative bagi perkebunan besar, meskipun dapat dibuktikan 

bahwa pada harga yang agak rendah untuk beberapa komoditi tanaman tahunan 

masih dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar, apabila 

perusahaan perkebunan tersebut dikelola secara optimal. 
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3.1.  Saat Optimum Peremajaan 

 Menurut Rajino (1984), di dalam perkebunan yang mengusahakan 

tanaman tahunan (parenial crops) biasanya dibedakan antara pengertian 

peremajaan tanaman (replanting) dan penanaman baru (newplanting) .  Perbedaan 

pengertian tersebut didasarkan atas pelaksanaan fisiknya.  Replanting dilakukan di 

atas lahan bekas tanaman lama/tua yang serupa, sedangkan newplanting dilakukan 

di atas lahan baru bagi tanaman tersebut. 

 Pada dasarnya maksud dari peremajaan tanaman, adalah mengganti 

tanaman tua dengan tanaman baru yang berproduktivitas tinggi, kualitas tinggi 

dan secara ekonomi jauh lebih menguntungkan daripada tanaman semula.  

Pengertian peremajaan tanaman dalam penelitian ini, diberi pengertian luas yaitu 

dapat dilakukan di atas lahan bekas tanaman tua atau di atas lahan baru.  Apabila 

dilihat dari sudut pengelolaan kebunnya, peremajaan diartikan sebagai tindakan 

penggantian alat modal atau equipment/instrument replacement, kerena pada 

perkebunan tanaman tahunan seperti perkebunan kakao mengganggap tanaman 

sebagai modal tetap dan bukan barang masukan dalam proses produksi. 

 Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan 

peremajaan kakao adalah produktivitas kebun.  Menurut Rajino (1984)  peranan 

produktivitas kebun tampak sangat besar dalam rangka perhitungan untung rugi 

perusahaan perkebunan.  Angka produktivitas  ini biasa digunakan sebagai tolok 

ukur untuk menentukan profitabilitas kebun.  Oleh karena itu banyak kebun yang 

menggunakan angka produktivitas terendah sebagai titik impas (Break Event 

Point) , di bawah titik itu berarti kebun dalam keadaan rugi. 
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 Meskipun angka produktivitas dan titik impas bersifat relative, berbeda 

untuk kebun satu dan lainnya tergantung tingkat biaya produksi di masing-masing 

kebun, namun sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk menentukan 

peremajaan alat modal perkebunan, produktivitas tanaman sangat diperlukan 

sebagai tolok ukur potensi ekonomi kebun. 

 Pertimbangan yang paling penting untuk menetapkan kebijaksanaan 

peremajaan ini adalah biaya produksi, penerimaan (revenue) dan marjin 

keuntungan (profit margin).  Apabilabiaya produksi sama besar dengan 

penerimaan yang diperoleh perusahaan, maka marjin keuntungan nol dan itu 

berarti untuk tahun-tahun  berikutnya kondisi kebun sudah merugi.  Untuk 

menghindari hal itu, usaha yang dilakukan yaitu penekanan biaya produksi atau 

peningkatan penerimaan kebun melalui peningkatan produktivitas pertanian. 

 Penerimaan kebun akan meningkat apabila produktivitas naik,  jumlah 

produk yang dapat terjual bertambah, dan harga jual naik atau sekurang-

kurangnya tetap, sehingga penurunan harga jual per satuan produk akan dapat 

tertutupi oleh peningkatan produktivitas sampai batas tertentu.  Hal ini akan 

terjadi apabila dilakukan peremajaan tanaman dengan menggunakan klon-klon 

unggul. 

 Saat optimum peremajaan adalah saat apabila dilakukan peremajaan, 

perusahaan akan memperoleh keuntungan tertinggi dalam satuan tahun.  Penetuan 

saat optimum pelaksanaan peremajaan merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi perusahaan yang melakukan peremajaan.  Menentukan saat optimum 

peremajaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara teknis dan secara 
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ekonomis.  Penentuan saat optimum peremajaan teknis berdasar pada 

produktivitas tanaman tanpa memperhitungkan harga input, harga output atau 

keuntungan, sedangkan penentuan saat optimum peremajaan secara ekonomis 

mempertimbangkan arus tunai (cash flow) perusahaan.  Penentuan saat optimum 

peremajaan merupakan kegiatan yang menentukan batas umur ekonomis dengan 

tujuan mempertahankan kontinuitas perusahaan agar tercapai kondisi yang 

optimal sepanjang kegiatan perusahaan berlangsung. 

 Ada tiga konsep yang dikemukakan oleh Faris (1960) tentang penentuan 

saat optimum peremajaan menurut umur ekonomisnya yaitu: 

1.  Produksi jangka pendek dengan penerimaan yang diwujudkan dengan cara 

penjualan asset.  Maksudnya adalah suatu usaha jangka pendek di mana 

penerimaan diperoleh dengan jalan menjual asetnya,  Inti konsep ini adalah 

memaksimumkan penerimaan bersih sehinga peremajaan optimum terjadi 

pada saat tambahan penerimaan bersih (marjinal net revenue) sama dengan 

penerimaan bersih rata-rata (average net revenue). 

2. Produksi jangka panjang dengan penerimaan yang diwujudkan dengan 

cara penjualan asset.  Maksudnya adalah suatu usaha jangka panjang dimana 

penerimaan usaha dipeoleh dengan cara menjual asset di akhir pengusahaan 

asset tersebut.  Untuk menjelaskan konsep ini digunakan pengusahaan kayu 

atau jati sebagai contoh.  Pada pengusahaan kayu atau jati, penerimaan 

penjualan diterima pada saat tanaman jati atau kayu tersebut ditebang.  Selama 

tanaman tersebut belum di tebang tidak aka nada penerimaan.  Prinsip 

peremajaan optimum pada konsep kedua ini adalah pada saat tambahan 

penerimaan bersih (marginal net revenue) dari kegiatan saat ini adalah sama 
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dengan amortisasi tertinggi dari pendapatan bersih yang diantisipasi dari 

kegiatan selanjutnya (ANR atau Anticipated of Net Revenue). 

3. Produksi jangka panjang yang diwujudkan dengan cara penjualan 

sepanjang hidup asset.   Maksudnya adalah suatu usaha jangka panjang 

dimana penerimaan diperoleh dari produksi sepanjang hidup asset.  Untuk 

menjelaskan konsep ini digunakan tanaman perkebunan seperti kopi, karet, 

the, kelapa, kelapa sawit dan kakao sebagai contoh.  Pada pengusahaan 

tanaman perkebunan tersebut penerimaan diperoleh pada saat tanaman mulai 

menghasilkan atau berproduksi sampai tanaman tersebut secara teknis 

(agronomis) tidak mampu menghasilkan lagi.  Prinsip peremajaan optimum 

pada konsep ini adalah dimana penerimaan bersih (net Revenue) di terima dari 

penerimaan (budget).  Tetapi, ada hal yang berbeda dari konsep pertama dan 

kedua yaitu dalam hal metode penanganan tanaman dan biaya tahunan.  Di 

mana konsep ini penerimaan bersih tahunan (the annual net revenue) 

merupakan juga tambahan penerimaan bersih (marginal net revenue) sehingga 

saat peremajaan optimum terjadi pada saat keuntungan bersih per tahun sama 

dengan amortisasi tertinggi dari nilai kini keuntungan total selama satu masa 

pengusahaan (ANR atau Amortisasi of Net Revenue). 

Mengingat tanaman kakao merupakan tanaman tahunan yang umumnya 

mempunyai siklus hidup yang cukup panjang, maka konsep yang sesuai untuk 

diterapkan pada penelitian ini guna menjelaskan saat optimum yang tepat untuk 

melaksanakan peremajaan pada tanaman kakao adalah kosep ketiga. 

Pada penelitian ini ditentukan juga pola peremajaan yaitu berapa persen 

yang harus diremajakan per tahun.  Penentuan pola peremajaan tidak hanya 
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bermaksud mencapai penggunaan lahan yang dapat menjamin kontinuitas 

produksi tetapi juga untuk mencapai keuntungan maksimum.  Program 

peremajaan yang berkesinambungan dan teratur dapat mengurangi terjadinya 

fluktuasi produksi setiap tahun.  Semakin pendek periode tahun peremajaan, maka 

akan semakin kecil fluktuasi produksi dan fluktuasi keuntungan yang terjadi. 

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan Alur Kerangka Konseptual. 

Faktor Teknis : 

 Agroklimat 

 Topogarfi 

 Budidaya 
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 Klon Unggul 

Umur Teknis (Agronomis) 
Tanaman Kakao 

Umur Ekonomis Peremajaan 
Tanaman Kakao 

Faktor 
Ekonomi/Finansial : 

 Harga Input 

 Harga Output 
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3.3.  Definisi Operasional 

 Dalam laporan penelitian ini ditentukan beberapa konsep dan definisi 

operasional variable yang digunakan.  Beberapa konsep variable tersebut adalah: 

1. Perkebunan Kakao 

Dalam penelitian ini yang dimaksud perkebunan kakao adalah suatu 

kawasan tertentu yang oleh perusahaan perkebunan ditanami kakao dan 

diusahakan secara komersil.  Satuannya hektar (ha) 

2. Produktivitas Tanaman Kakao 

Adalah hasil produksi BKB (Biji Kakao Basah) atau Biji Kakao Kering 

(BKK).  Dalam penelitian ini yang digunakan berupa Biji Kakao Kering 

(BKK) dalam satuan kg per luas tanaman (ha). 

3. Biaya Tetap 

Adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan serta besarnya relative tetap.  

Dalam penelitian ini yang termasuk biaya tetap adalah biaya umum dan 

administrasi, biaya peralatan, pajak dan sewa lahan dalam satuan rupiah 

(Rp). 

4. Biaya Variabel 

Adalah seluruh biaya yang berubah-ubah besarnya menurut tinggi 

rendahnya produksi.  Dalam penelitian ini yang termasuk biaya variable 

adalah biaya tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, bibit, biaya panen dan 

pengangkutan hasil, biaya pengolahan, dan biaya lain-lain.  Semuanya 

dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 
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5. Saat Optimum Peremajaan 

Dalam penelitian ini saat optimum  peremajaan adalah saat apabila 

dilakukan peremajaan, perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya.  Satuannya tahun. 

6. Pola Peremajaan 

Dalam penelitian ini yang dimaksud pola optimum peremajaan adalah 

persentase besarnya luas areal kebun yang harus diremajakan berdasarkan 

umur tercapainya saat optimum pengelolaan tanaman kakao.  Satuannya 

persen (%). 

7. Umur Teknis Tanaman Kakao. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Umur teknis tanaman kakao 

adalah umur tanaman kakao yang ditentukan secara teknis tanpa 

mempertimbangkan harga input, harga output, atau keuntungan.  

Satuannya tahun. 

8. Umur Ekonomis Peremajaan Tanaman Kakao 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Umur ekonomis peremajaan 

tanaman kakao adalah umur tanaman kakao yang ditentukan secara 

ekonomis dengan mempertimbangkan harga input, harga output, 

keuntungan atau cash flow perusahaan dan batas umur tanaman kakao 

pada saat sudah tidak menguntungkan lagi.  Dari umur ekonomis ini dapat 

diketahui umur dimana pengusahaan tanaman mulai menguntungkan, 

umur dimana kondisi optimum pengusahaan tanaman tercapai dan umur 

dimana pengusahaan telah rugi jika tetap diusahakan.  Satuannya tahun. 
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IV.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini merupakan suatu studi kasus di Perkebunan Radjamandala, 

PT Perkebunan Negara VIII Bandung, Jawa Barat,  Pelaksanaan penelitian 

dimulai dari bulan Juli sampai bulan Juli 1999. 

 Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yang 

disesuikan dengan tujuan penelitian.  Pertimbangan memilih lokasi penelitian 

tersebut di atas, bahwa PTPN VIII mempunyai perkebunan yang cukup besar serta 

sudah lama dan berpengalaman dalam mengelola tanaman kakao.  Dengan dasar 

pertimbangan tersebut, diharapkan dapat memenuhi kriteria sebagai lokasi 

penelitian yang dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. 

4.2.  Jenis Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, 

pencatatan dan wawancara langsung dengan staf perkebunan.  Data sekunder yang 

diperlukan dalam analisis pada penelitian ini merupakan data time series 

(kumpulan data beberapa periode waktu) dan data cross section (data pada satu 

periode waktu) meliputi data mengenai keadaan umum PTPN VIII Bandung dan 

Perkebunan Rajamandala, perkembangan dan proyeksi produksi kakao setiap 

hektar per tahun, harga dan jumlah input yang dipakai, harga jual kakao dan 

lainnya yang berasal dari laporan manajemen keuangan perkebunan 

Radjamandala.  Selain itu juga dipergunaka data sekunder lain yang diperoleh dari 
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Biro Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Perkebunan, bahan pustaka dan 

literature lainnya. 

4.3.  Metode Analisis  Saat dan Pola Optimum Peremajaan 

 Ada suatu saat dimana apabila dilakukan peremajaan kakao, maka 

pengusaha akan mendapatkan keuntungan rata-rata per tahun yang maksimum.  

Kriteria peremajaan optimum bagi tanaman tahunan adalah saat dimana 

keuntungan bersih (Net Revenue) per tahun sama dengan Amortisasi terbesar dari 

nilai kentungan total (A* atau Amortised of Net Revenue) selama satu masa 

pengusahaan (Faris 1960). 

 Secara matematik amortisasi nilai kini keunggulan total selama satu masa 

pengusahaan adalah :        ∗= ( )
( )

  

Dimana : 

 A* = amortisasi dari nilai kini keuntungan total selama satu masa 

pengusahaan. 

P    = nilai kini keuntungan total selama satu masa pengusahaan (Net Present 

Value untuk masa pengusahaan selama n tahun) 

I  = tingkat bunga yang dipergunakan yaitu sebesar 18 % 

n = jangka waktu pengusahaan. 

 

Pada saat optimal tersebut pola yang dapat diterapkan pada perkebunan yang akan 

melakukan peremajaan dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut: 
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 x L x 100 % 

Dimana: 

n = Umur ekonomis (umur tanaman pada saat tercapainya saat optimum 

pengelolaan peremajaan) 

L  =  Luas areal tanaman (ha) 

Semakin pendek periode tahun peremajaan, maka akan semakin kecil fluktuasi 

produksi dan fluktuasi keuntungan yang terjadi. 
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V.  KEADAAN UMUM PERKEBUNAN PANGLEJAR 
        BAGIAN RAJAMANDALA PTP NUSANTARA VIII 

 

 

5.1  Sejarah Perkebunan Rajamandala 

Perkebunan Rajamandala merupakan salah satu perkebunan yang 

bernaung dibawah PTP XII Rayon III C.  Pada tahun 1976 perkebunan 

Rajamandala digabung dengan perkebunan Vada (berdiri tahun 1928) dengan 

tujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja.  Tahun 1996 PTP XI, XII, XIII 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1996.  Tahun 1997 

Perkebunan Rajamandala digabungkan kedalam dua perkebunan yaitu 

Perkebunan Rajamandala (Kab, Bandung) ke Perkebunan Panglejar, sedangkan 

Perkebunan Vada dan Perkebunan Pangkalan (Kab. Cianjur) ke Perkebunan 

Gedeh berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/D.I/85/III/1997. 

5.2 Geografi dan Topografi 

Afdeling Rajamandala merupakan bagian dari Perkebunan Panglejar, 

terletak di Desa Rajamandalakulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung pada 

ketinggian 335 meter diatas permukaan laut dengan keadaan topografi datar, 

bergelombang sampai berbukit.  Afdeling Rajamandala di sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, dan di sebelah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung, sebelah 

Utara terdapat Bendungan Cirata dan sebelah Selatan terdapat Bendungan 

Saguling.   
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5.3. Keadaan Tanah dan Iklim 

Jenis tanah pada areal Tanaman Kakao di Perkebunan Panglejar bagian 

Rajamandala bervariasi, terdiri dari Latosol, Regosol, Grumosol, dan Podzolik 

Merah Kuning dengan derajat keasaman berkisar pada PH 3.9-7, topografi datar, 

bergelombang sampai berbukit dengan temperature berkisar antara 23C-32C dan 

kelembaban antara 70 – 80 persen.  Iklim di Perkebunan Rajamandala 

berdasarkan klasifikasi iklim Schdmit termasuk iklim tipe B. 

5.4.Keadaan Tanaman dan Produksi 

Penanaman Kakao di Perkebunan Rajamandala berasal dari konversi 

tanaman karet pada tahun 1997.  Jenis kakao yang ditanam di Perkebunan 

Rajamandala yaitu jenis Upper Amazone Hybrid (UAH).  Bahan tanamannya 

pada awalnya menggunakan benih yang berasal dari Pusat Penelitian Jember dan 

selanjutnya didatangkan dari Perkebunan Pabatu PT Perkebunan VI dan 

Perkebunan Tanjung Morawa PT Perkebunan II Medan, Sumatera Utara. Tetapi, 

pada saat ini Perkebunan Rajamandala sedang mengusahakan untuk menggunakan 

benih yang berasal dari perkebunan sendiri. 

Tanaman kakao di Perkebunan Rajamandala pada saat ini seluruhnya telah 

dapat berproduksi dengan umur yang beragam.  Penanaman telah dilakukan dalam 

Sembilan tahun tanam yaitu tahun tanam 1977, 1978, 1979,1982, 1986,1987, 

1989, 1990 dan 1991.  Perkembangan produksi biji kakao di Perkebunan 

Rajamandala umumnya berfluktuasi dengan puncak produksi pada bulan Mei-Juni 

(panen raya).  Musim kemarau yang panjang selama beberapa bulan (April-

September) mengakibatkan produksi rendah.  Musim kemarau menyebabkan 
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bunga gagal terbentuk karena berguguran atau kalah bersaing dengan 

pertumbuhan tunas-tunas.  Tanaman banyak mengalami stress seperti yang terjadi 

di beberapa blok pada tahun 1994, 1993 dan 1997 menyebabkan banyak tanaman 

kakao yang mati sehingga produksinya menurun.  Faktor pengurangan luas areal 

juga ikut mempengaruhi perkembangan produksi.  Tahun 1997 terjadi penurunan 

produksi karena pengurangan luas areal Perkebunan Rajamandala akibat 

pemisahan vagian Vada dan pangkalan Perkebunan Gedeh. 

Serangan hama dan penyakit khususnya Helopelthis antonii dan 

Phythophthora palmivora juga mempengaruhi perkembangan produksi buah 

kakao selain musim kemarau.  Tahun  1991 dan 1994 terjadi penurunan 

produktivitas akibat musim kemarau tahun 1990 dan 1993. Peningkatan luas areal 

Tanaman Menghasilkan (TM) pada tahun 1994 hanya sedikit berpengaruh 

terhadap peningkatan produksi, disebabkan produksinya masih rendah.  

Penurunan produksi pada tahun 1997 tidak berpengaruh terhadap produktivitas 

karena luas areal TM mengalami penurunan juga.  Produksi dan produktivitas biji 

kakao kering Perkebunan Rajamandala pada tahun 1990-1998 dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4  Produksi Dan Produktivitas Biji Kakao Kering Perkebunan 
Radjamandala Tahun 1990-1998 

Tahun Luas 
(ha) 

Produksi 
(kg) 

Produktivitas 
(kg/ha) 

1990 236.37 337 965 1430 

1991 267.87 327 580 1222 

1992 267.87 372 735 1391 

1993 310.88 479 641 1543 

1994 310.88 318 186 1024 

1995 443.88 389 127 877 

1996 443.88 526 563 1186 

1997 435.38 403 629 927 

1998 435.88 260 460 598 

Sumber : Bagian Tanaman Perkebunan Radjamandala, 1999 (diolah) 

 

5.5  Struktur Organisasi 

Perkebunan Rajamandala dipimpin oleh seorang Kepala Tanaman selaku 

Wakil Manajer dibantu Kepala Bagian.  Selain itu terdapat Asisten Kepala 

Tekhnik dan Pengolahan serta Asisten Kepala Administrasi yang bertanggung 

jawab langsung kepada Manajer.  Kepala Tanaman bertanggung jawab dalam 

mengelola tanaman terutama aspek agronomi sehingga dicapai target produksi 

sesuai dengan anggaran  yang telah ditentukan.  Dalam pelaksanaan tugas, Kepala 

Tanaman dibantu oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab terhadap kebun 

yang dikelolanya.  Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Urusan serta beberapa 

Mandor. 

Asisten Kepala Tekhnik dan Pengolahan bertanggung jawab atas  dua kegiatan 

yaitu kegiatan yang menyangkut bangunan pabrik, mesin-mesin pengolahan, 
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kendaraan dan bangunan serta kegiatan pengolahan biji kakao.  Dalam 

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Manajer. Asisten 

Kepala Administrasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaa administrasi dan 

kepegawaian serta pembukuan kebun.  Bagian administrasi terdiri atas Bagian 

Umum, Bagian Gudang, dan Tata Buku Induk (Tabin).  Struktur organisasi 

Perkebunan Rajamandala dapat dilihat pada Gambar Lampiran 2. 

Dalam hubungan kerja Perkebunan Rajamandala dibedakan atas pegawai staf, 

bulanan, harian tetap dan harian lepas (Tabel 5).  Pegawai staf terdiri dari kepala 

tanaman dan kepala bagian. Pengangkatan pegawai staf dilakukan oleh Direksi, 

sedangkan pegawai bulanan diangkat oleh Direksi atas usulan Manajer.  Pegawai 

harian tetap dan lepas diangkat oleh Manajer.  Jaminan sosial bagi staf, pegawai 

bulanan dan karyawan harian tetap berupa tunjangan pensiun berdasarkan masa 

kerja dan tingkat upah, hak cuti, perawatan kesehatan, pakaian kerja dan 

penghargaan masa kerja. 

Tabel 5.  Komposisi, Status Dan Jumlah Karyawan Perkebunan Radjamandala Per 
31Juni 1998 

Uraian Status 
Staf Bulanan Harian Tetap Harian Lepas 

Kantor 2 6 8 3 

Teknologi 1 6 15 39 

Kebun 2 10 17 405 

Jumlah 3 22 40 448 

Sumber : Bagian Umum Perkebunan Radjamandala 1999. 
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Sistem upah Perkebunan Rajamandala berdasarkan peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah.  Terdapat dua sistem pengupahan yaitu system upah harian yang 

diberikan berdasarkan jumlah hari kerja yang bersangkutan disesuaikan dengan 

Upah Minimum Regional (UMR) dan sistem upah borongan yang diberikan 

berdasarkan volume kerja.  Fasilitas-fasilitas yang diberikan karyawan 

perkebunan yaitu perumahan, sarana pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak 

(TK) dan Sekolah Dasar (SD), tempat peribadatan, sarana kesehatan, koperasi, 

serta sarana olahraga dan kesenian.  

5.6 Sistem Produksi dan Pengolahan Kakao di Perkebunan Rajamandala 

Secara umum, sistem produksi di Perkebunan Rajamandala dapat dibagi 

menjadi dua bagian yaitu sub sistem produksi primer di kebun dan sub sistem 

pengolahan di pabrik.  Kegiatan produksi primer di kebun bertujuan untuk 

menghasilkan biji kakao basah yang siap diolah di pabrik, sedangkan subsistem 

pengolahan biji kakao di pabrik merupakan  kegiatan yang dilakukan mulai dari 

kegiatan fermentasi sampai dengan pengepakan biji kakao kering yang siap 

dipasarkan.  

a.  Sub Sistem Produksi Primer di Kebun 

Kegiatan tersebut mencakup kegiatan pembibitan, pemeliharaan tanaman 

menghasilkan, dan kegiatan panen yang terdiri dari pemanenan, pemeraman, 

pembelahan, dan sortasi basah.  Kegiatan produksi di kebun ini dipengaruhi oleh 

keadaan alam yang berupa iklim dan curah hujan, jenis tanah dan topografi. 
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- Pembibitan 

Jenis tanaman kakao yang diusahakan di Perkebunan Rajamandala berasal 

dari Jenis Trinatario dengan varietas Upper Amazone Hybrida (UAH) atau kakao 

Lindak.  Penggunaan varietas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

produktivitas tanaman yang dihasilkan relatih stabil, pertumbuhannya cepat dan 

tidak mudah diserang hama dan penyakit.  Kegiatan pembimbitan tanaman kakao 

terdiri dari kegiatan penyiapan biji untuk benih, pemilihan lokasi persemaian, 

pelaksanaan persemaian, persiapan pembibitan dan pemiliharaan bibit sebelum 

ditanam dikebun.  Tempat yang dipilih sebagai lokasi persemaian harus 

berdekatan dengan sumber air, datar, drainase baik, dekat dengan lokasi 

pembibitan, gembur, terlindung dari tiupan air dan terlindung dari sinar matahari 

secara langsung, berada dalam lingkungan pertanaman sehingga memudahkan 

dalam pemeliharaan dan pengangkutan serta terlindung dari gangguan binatang.  

 Persemaian benih kakao dilakukan pada bedengan dengan lebar 1-1.5 meter 

dan panjang disesuaikan dengan arah Utara-Selatan.  Biji yang disiapkan untuk 

benih, diambil dari buah kakao  yang sudah masak yang berasal dari pohon induk 

yang telah cukup umur (8-20 tahun), kemudian dibersihkan dari pulp yang 

menempel.  Setelah benih bersih lalu ditanam berjajar pada bedengan dengan 

jarak tanam 2.5cm-4.0 cm dan selanjutnya bedengan tersebut ditutup dengan 

karung goni untuk merangsang tumbuhnya akar, mempertahankan kelembaban, 

dan mencegah percikan air siraman.  Penyiraman benih dilakukan pagi atau sore 

hari.  Benih yang telah ditanam akan berkecambah jika telah berumur 5-12 hari 

dapat dipindahkan ke lokasi pembibitan.  Apabila dalam waktu 12 hari benih 

belum berkecambah maka benih bersangkutan dapat dianggap afkir. 
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Pembibitan dilakukan dengan polybag dengan ukuran 20cm x 25 cm dengan 

tebal 0.08 cm. Cara ini dipilih untuk menghindari kerusakan akar saat pemindahan 

bibit ke lapangan.  Media tanam yang dipakai adalah campuran topsoil, pupuk 

kandang dan pasir halus dengan perbandingan 2:1:1, sterilisasi dilakukan dengan 

cara penjemuran. 

Pemeliharaan pembibitan kakao terdiri atas penyiraman, penjarangan 

naungan, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit.  

Penyiraman dilakukan dua kali yaitu pagi dan sore atau dilakukan sesuai 

kebutuhan. Penjarangan naungan dilakukan secara bertahap, dengan rincian 

sebagai berikut : pada bulan pertama intensitas cahaya sekitar 25 %, bulan kedua 

50% dan bulan ketiga intenitas sekitar 75%.  Penyiangan dilakukan di luar dan di 

dalam polybag.  Penyiangan polybag dilakukan secara manual menggunakan 

tangan, dan untuk gulma yang berada di  luar polybag disiangi dengan kored.  

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan Urea, TSP, dan KCL dengan dosis 

2gr/polybag dan rotasi satu bulan sekali. 

Hama yang sering terdapat di pembibitan kakao yaitu ulat jengkal (Hyposidra 

talaca), belalang dan kutu putih (Taxoptera aurantii).  Pengendalian kimia 

menggunakan insektisida Lebaycide atau Lannate dengan konsentrasi 0.1 %, 

sedangkan pengendalian manual dilakukan dengan megambil hama dan 

mematikannya.  Seleksi bibit dimaksudkan untuk memperoleh bibit yang 

seragam.  Syarat-syarat bibit yang baik untuk dipindah ke lapang, yaitu umur bibit 

4-6 bulan, .bibit dalam keadaaan dormansi,ketinggian 40-60 cm dengan batang 

lurus dan besar serta daun yang lebat 
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- Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan 

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kakao, pihak 

kebun melakukan bkegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan penyulaman 

atau penyisipan dilakukan terhadap tanaman kakao yang mati atau yang 

pertumbuhannya kurang baik, pemupukan, pemangkasan, pemberantasan hama 

penyakit dan penyiangan.  Penyulaman atau penyisipan dilakukan tehadap 

tanaman kakao yang mati atau yang pertumbuhannya kurang baik. 

Pemupukan yang dilaksanakan di Perkebunan Rajamandala berdasarkan atas 

rekomendasi dari Puslitkoka Jember.  Kegiatan pemupukan pada tanaman kakao 

bertujuan untuk menyediakan unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman 

baik untuk pertumbuhannya maupun untuk produksi buahnya.  Pupuk yang 

dipakai adalah Urea, Rok Phospat (RP), KCl,Dolomit, pupuk kandang dan Bio 

fertilizer.  Pemupukan dilakukan setahun dua kali yaitu pada permulaan dan akhir 

musim hujan. 

Kegiatan pemangkasan yang dilaksanakan di Perkebunan Rajamandala 

terdiri dari  berbagai jenis kegiatan yang dibedakan berdasarkan tujuannya yaitu :  

 Pangkasan bentuk, biasanya dilakukan terhadap tanaman muda  (TBM).  

Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka dan percabangan utama dari 

tanaman kakao. 

 Pangkasan pemeliharaan dilakukan terhadap tanaman muda setelah berumur 

dua tahun sampai dewasa, tujuannya untuk memelihara bentuk pohon 

setelah pemangkasan bentuk.  Kegiatan dari pangkasan ini diantaranya 

pembuangan wiwilan/tunas air, cabang ortotrop, cabang-cabang yang tidak 
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normal pertumbuhannya serta ranting-ranting yang membuat tajuk pohon 

terlalu rimbun. 

 Pangkasan pertautan, dilakukan untuk membuang cabang-cabang tanaman 

yang overlapping yang bertujuan agar sinar matahari dapat masuk kedalam 

gawangan. 

 Pangkasan produksi, dilakukan terhadap tanaman kakao produktif satu bulan 

sebelum masa pembuangan besar atau kecil, dengan tujuan untuk 

meningkatkan keberhasilan pembungaan. 

 Pangkasan Restorasi (rehabilitasi), dilakukan terhadap bagian-bagian 

tanaman yang busuk atau rusak karena serangan hama dan penyakit. 

 Selain itu untuk menunjang, pertumbuhan tanaman kakao dilakukan pada 

pemangkasan terhadap tanaman pelindung.  Metode pengendalian hama dan 

penyakit tanaman yang diterapkan adalah Early Warning System (EWS) atau 

Sistem Peringatan Dini (SPD), yaitu metode pendeteksian serangan hama dan 

penyakit sedini mungkin kemudian segera dilakukan langkah penanggulangan 

secepatnya.  Pekerja yang menangani masalah ini dibagi menjadi dua regu yaitu 

regu pengamat dan pemberantas.  Regu pengamat bertugas untuk 

menginventarisasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao dan 

memberi tanda terhadap tanaman yang terserang sesuai dengan  jenis hama atau 

penyakitnya, dan regu pemberantas segera bekerja pada tempat-tempat yang telah 

diberi tanda.  Hama dan penyakit yang sering dijumpai diantaranya Helopeltis 

antonii (buah ), Zeuzera sp (batang), Planococcus sp/ kutu putih (buah dan daun), 

busuk buah yang disebabkan oleh jamur Phythophtora palmivora, jamur upas 

(Corticium salmonicolor), Vascular Streak Dieback (VSD) disebabkan oleh jamur 
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Oncobasidium theobroma dan jamur akar merah disebabkan oleh jamur 

Danoderma pseudoferreus. 

 Penyiangan gulma dilakukan untuk mengurangi persaingan tanaman dalam 

menyerap unsur hara dan air.  Selain itu penyiangan juga dapat mengurangi 

kelembaban kebun dan tempat berkembanganya hama dan penyaki.  Pengendalian 

gulma dilakukan secara manual yaitu dengan pembabatan dengan menggunakan 

arit atau golok.  Rotasi kerja pengendalian gulma pada areal yang sama dilakukan 

dua kali dalam satu tahun. 

- Pemanenan 

 Pemanenan dilakukan terhadap buah yang memenuhi criteria tingkat 

kematangan optimumnya adalah 60-80 persen. Tingkat kematangan buah dapat 

dilihat pada perubahan warna kulit buah.  Untuk buah yang berwarna hijau pada 

waktu muda akan berubah menjadi kuning, sedangkan untuk buah yang berwarna 

merah akan berubah menjadi jingga/ orange.  Sistem pemanenan yang diterapkan 

di Perkebunan Rajamandala adalah system hanca dan giring. Pemanenan sistem 

hanca dilakukan pada setiap blok yang dibagi menjadi dua bagian/ hanca.  

Pemanenan dilakukan dengan menggunakan pisau panen (antel) dan dilakukan 

setiap hari dengan periode pengambilan buah dari kebun dilakukan dua kali 

seminggu yaitu hari Rabu dan Sabtu.  Dengan adanya pembagian dua hanca 

tersebut akan memudahkan dalam pengaturan wilayah yang akan dipanen, 

misalnya untuk hanca pertama dilakukan pemanenan buah untuk periode 

pengambilan hari Rabu, maka pada hanca kedua akan dilakukan pemanenan buah 

untuk periode pengambilan hari Sabtu, sehingga untuk masing-masing hanca akan 



35 
 

mendapatkan periode pengambilan buah satu kali dalam seminggu.  Untuk daerah 

yang tanahnya miring, cara pemanenan dengan cara giring, yaitu pemanenan oleh 

satu tim pekerja yang bergerak menyisir seluruh lokasi panen dan dilakukan setiap 

hari. 

 Buah yang telah dipanen biasanya didiamkan dahulu di kebun selama 1-3  

hari sebelum buah tersebut dipecah dan dipisahkan dari kulitnya.  Pemecahannya 

buah dilakukan pada hari pengambilan.  Pemecahan  dapat dilakukan dengan 

menggunakan pemukul kayu, golok/parang atau  kulkasau.  Pada umumnya 

pemecahan yang dilakukan di Perkebunan Rajamandala menggunakan 

golok/parang.  Dalam pengerjaan pemecahan ini harus diusahakan agar biji kakao 

tidak terluka, karena akan menurunkan mutu yang akan dihasilkan. 

 Sebelum biji kakao tersebut diangkut ketempat pengolahan, terlebih dahulu 

diadakan sortasi kebun yaitu untuk memisahkan dan membuang  biji yang rusak 

atau busuk serta plasenta atau kotoran yang terbawa.  Kemudian biji yang telah 

disortasi tersebut dmasukkan didalam karung plastik dan ditimbang dan untuk 

selanjutnya diangkut dengan menggunakan truk ke tempat pengolahan. 

 Tenaga kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan pemanenan dan pemecahan 

buah adalah tenaga kerja borongan/anemeran dengan pembagian wilayah kerja 

dilakukan dengan sistem pembagian tetap dimana tiap kelompok pekerja 

(umumnya satu keluarga) diberi tanggung jawab untuk menangani kegiatan 

pemanenan di satu blok dan tidak diperbolehkan pindah keblok lain.  Sistem 

perupahan didasarkan atas prestasi kerja yaitu perolehan hasil panen yang didapat.  
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Besarnya upah rata-rata yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan ini adalah 

Rp 80-100/kg biji kakao basah. 

b. Sub Sistem Pengolahan Biji Kakao di Pabrik 

 Kegiatan pengolahan kakao dipabrik merupakan kegiatan yang dilakukan 

mulai dari kegiatan fermentasi sampai dengan pengepakan biji kakao kering yang 

siap untuk dipasarkan. Sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan tersebut 

ialah Sinder  Teknik Pabrik yang dibantu oleh beberapa mandor besar 

pengolahan. Proses pengolahan biji kakao yang dilakukan adalah perpaduan 

antara sistem konvensional dengan Sime Cadbury. Secara umum proses 

pengolahan biji kakao basah menjadi biji kakao kering (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Skema Proses Pengolahan Biji Kakao  Perkebunan Rajamandala 
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- Fermentasi  

Tujuan utama proses fermentasi adalah untuk mematikan proses 

metabolisme biji kakao sehingga akan mempermudah terjadinya proses enzimatis 

akan membentuk warna, aroma dan rasa yang khas dari kakao.  Selain itu 

fermentasi juga bertujuan untuk menghancurkan dan melepaskan pulp serta 

melonggarkan kulit dari keeping biji. Fermentasi dilakukan selama 115-120 jam 

(lima hari) dengan satu kali pembalikan yaitu pada hari ketiga.  Dalam proses 

fermentasi terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diperhatikan diantaranya: 

1. Suhu fermentasi, yang optimum memenuhi kriteria sebagai berikut:  
 
Tabel. 6.Suhu Fermentasi Biji Kakao Perkebunan Rajamandala 

Hari ke- Suhu (oC) 
1 28-30 
2 30-42 
3 42-45 
4 45-48 
5 47 

 

2. Waktu fermentasi, harus selalu diperhatikan karena apabila waktu terlalu 

singkat maka memungkinkan sebagian biji belum terfermentasi secara 

sempurna sehingga rasa serta aroma coklat yang diharapkan belum 

terbentuk, sedangkan apabila waktu fermentasi terlalu lama dapat 

menyebabkan kulit biji menjadi rapuh serta aroma yang dihasilkan akan 

hilang dan mudah terjadi pertumbuhan jamur. 

3. Kebersihan sarana fermentasi, juga harus diperhatikan agar dapat 

menghasilkan warna dan aroma khas dan baik. 
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- Perendaman dan Pencucian 

Kegiatan perendaman bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi 

serta meningkatkan kadar biji bulat.  Perendaman dilakukan pada bak 

perendaman selama lebih kurang dua jam.  Bak perendaman yang ada di 

Perkebunan Rajamandala terbuat dari beton dan dilapis porselen.  Setelah 

dilakukan perendaman  kemudian dilakukan pencucian.  Pencucian dilakukan 

untuk mengurangi kadar kulit menempel pada biji. Proses pencucian ini 

dilakukan dengan menggunakan mesin cuci kakao dan dilakukan secara 

ringan dalam arti biji tidak terlalu bersih dicuci.  Hal ini penting untuk 

menjaga karena apabila biji mengalami pencucian berat maka kulit biji akan 

menjadi tipis sehingga akan menjadi rapuh. 

- Pengeringan 

Pengeringan biji kakao  bertujuan untuk mengurangi kadar air biji hingga 

mencapai lebih kurang 7%.  Kadar air biji kering yang terlalu rendah akan 

menyebabkan biji menjadi rapuh, sedangkan kadar air terlalu tinggi dapat 

menyebabkan pertumbuhan jamur pada biji.  Pengeringan biji juga 

mempengaruhi aroma dan rasa serta penampakan biji.  Pengeringan dilakukan 

dengan dua cara yaitu dengan pengeringan alami ( penjemuran) dan 

pengeringan buatan.  Penjemuran dilakukan untuk memberikan pengeringan 

awal untuk biji kakao yang masih basah sehingga proses pengeringan 

selanjutnya dapat lebih mudah dan cepat.  Selain itu penjemuran juga 

dilakukan untuk menghemat bahan bakar yang digunakan mesin pengering. 
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Penjemuran dilakukan pada lantai jemur dengan lama pengeringan dua 

hari.  Biji-biji dihamparkan pada lantai jemur dengan ketebalan  lima cm 

(sekitar dua lapis biji).   Selama proses penjemuran, dilakukan pembalikan 

susunan biji, yaitu setiap tiga jam pada hari pertama dan dua kali pada hari 

berikutnya.  Setelah  proses penjemuran selesai, biji kakao tersebut kemudian 

diangkut dan dilakukan pengeringan lebih lanjut dengan mesin pengering 

yaitu tipe Sircular dryer, Bed dryer, dan Bed dryer solar sistem.  Pengeringan 

dengan menggunakan Sircular dryer dilakukan selama 30-33 jam dengan tebal 

pengisian 25-30cm.  Suhu awal pengeringan sebesar 60oC dan dilakukan 

pembalikan setiap jam pada 10 jam pertama.  Pada 13 jam kedua suhu 

diturunkan menjadi 55oC dengan pembalikan dilakukan secara terus menerus.  

Untuk 10 jam terakhir suhu diturunkan menjadi 50oC. 

Pengeringan dengan mesin pengering solar sistem dilakukan selama lebih 

kurang lima hari dengan temperatur 38-45oC.  Tebal pengisian biji sekitar 

25cm dan pembalikan hamparan dilakukan setiap satu jam untuk hari pertama 

dan dua kali untuk hari selanjutnya. Pengeringan dengan Bed dryer dengan 

bahan bakar kayu dilakukan selama 50-60 jam dengan temperatur 50-60oC.  

Pengeringan diakhiri jika kadar air biji kakao sudah mencapai tujuh persen.  

Kegiatan tempiring yaitu biji kakao diturunkan dari pengeringan dimasukkan 

ke dalam karung, kemudian didinginkan lebih kurang enam jam sebelum 

disortir.  Hal ini dimaksudkan untuk menstabilkan suhu biji kakao yang baik 

dan diinginkan dapat tercapai (tidak banyak yang pecah).  Setelah itu biji-biji 

kakao tersebut ditimbang dan diangkut keruang sortasi. 
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- Sortasi 

Sortasi atau pemisahan bertujuan untuk mengelompokkan biji kakao kering ke 

dalam kelas-kelas mutu yang telah ditentukan dan memisahlan kotoran atau 

benda asing yang tidak diharapkan.  Hal yang mendasari sortasi kering ini 

adalah penampakan luar, yaitu bentuk dan warna biji.  Di Perkebunan 

Rajamandala kelas mutu biji kakao  dibagi empat yaitu  AB, Small Beans, 

Gruiss dan Afval.  Kriteria- kriteria dari kelas mutu tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Kelas Mutu dan Kriteria Biji Kakao Kering Perkebunan Rajamandala 
Kelas Mutu Kriteria 

AB Biji utuh, terdiri  dari 86- 120 butir/ 100gram 
Small Beans Biji utuh, terdiri dari > 120 butir/100gram  

Gruiss Terdiri dari biji pecah dan bubuk 
Afval Terdiri dari biji hampa 

 Sortasi biji kakao dilakukan dengan menggunakan mesin sortasi yang 

berupa silinder ayakan berputar.  Silinder ayakan tersebut terdiri dari tiga bagian 

dengan diameter ayakan yang berbeda.  Mesin ini bertujuan untuk 

mengelompokkan biji kakao berdasarkan besarnya.  Sortasi selanjutnya dilakukan 

secara manual untuk mendapatkan biji kakao sesuai dengan kelas mutunya 

masing-masing. 

- Pengepakan/Pengemasan 

Biji kakao yang telah disortir, dikemas dalam karung bagor (dibal) di 

timbang seberat maksimum 62.50 kg/ karung dan ditutup dengan cara dijahit dan 

diberi kode/merk sesuai dengan jenis mutu biji kakao dan nama perusahaan.  

Hasil pengepakan disimpan di gudang persediaan, karung ditumpuk sesuai dengan 
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jenisnya tumpukan maksimal enam susun untuk menghindari kerusakan biji di 

bawah diberi alas gladak kayu untuk menghindari kelembaban. 

- Pemasaran 

Sampai saat ini produk biji kakao kering yang dihasilkan Perkebunan 

Rajamandala dipasarkan untuk konsumen tunggal, yaitu PT CERES- Bandung. 

Tranksaksi penjualan dilakukan oleh direksi PTP Nusantara VIII dengan 

menggunakan sistem DO (Delivery Order).  Pengiriman produk dilakukan sesuai 

dengan transaksi yang telah dilakukan dan pengiriman menjadi tanggung jawab 

pihak perkebunan. 
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VI.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

6.1. Penerimaan Tanaman Kakao 

 Biji kakao yang dihasilkan oleh Perkebunan Rajamandala adalah bentuk biji 

kakao kering.  Dari berbagai umur dan luas areal yang ada di Perkebunan 

Rajamandala mempunyai produksi yang berbeda-beda.  Tabel 10 menjelaskan 

produksi biji kakao kering di Perkebunan Rajamandala berdasarkan tahun tanam. 

 Penerimaan untuk setiap umur tanaman merupakan hasil kali dari produksi 

biji kakao kering rata-rata perhektar pertahun dengan harga yang telah ditetapkan 

oleh direksi.  Harga yang digunakan dalam analisis ini adalah sebesar Rp 3 600.  

per kilogram biji kakao kering, sedangkan penerimaan lainnya seperti penerimaan 

kredit tidak diperhitungkan dalam analisis ini.  Penerimaan kredit (pinjaman) 

tidak diperhitungkan karena dikelola langsung oleh direksi.  Produksi kakao 

selama priode proyek dimulai pada tahun keempat. Jadi pada tiga tahun pertama 

dan ke-nol dari periode proyek , tanaman kakao belum menghasilkan dan 

merupakan periode investasi. 

6.2.  Struktur Biaya Tanaman Kakao  

 Struktur biaya tanaman kakao di Perkebunan Rajamandala secara umum 

dapat dibedakan atas biaya investasi atau biaya TBM dan biaya produksi yang 

meliputi biaya pemeliharaan TM, biaya panen dan pengolahan.  Semua biaya-

biaya tersebut disajikan dalam satuan rupiah per hektar (Rp/Ha). 
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Tabel 8.  Produktivitas Biji Kakao Kering Menurut Umur Tanaman di Perkebunan 
Radjamandala (Kg/Ha) 

UMUR TANAMAN 
(Tahun) 

PRODUKTIVITAS 
(Kg/Ha) 

3 300 
4 304 
5 342 
6 864 
7 870 
8 1000 
9 1090 
10 1400 
11 1650 
12 1770 
13 1850 
14 1980 
15 2040 
16 2120 
17 2160 
18 2240 
19 2340 
20 2300 
21 2401 
22 2428 
23 2444 
24 2450 
25 2446 
26 2431 
27 2406 
28 2370 
29 2323 
30 2266 
31 2199 
32 2121 
33 2033 
34 1934 
35 1824 
36 1705 
37 1574 
38 1433 
39 1282 
40 1120 
41 948 
42 765 
43 572 
44 368 
45 153 

Sumber : Bagian Produksi Tanaman Kakao Perkebunan Radjamandala, 1999 (diolah) 
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6.2.1.  Biaya Investasi 

 Biaya-biaya yang tercakup dalam biaya investasi, pada perkebunan ini 

meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembibitan, pembukaan lahan, dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan 

(TBM).  Biaya investasi untuk kegiatan pembukaan lahan (TBM 0), biaya 

pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), yang meliputi TBM-1, 

TBM-2, dan TBM-3 dapat dilhat pada Tabel 9. 

Tabel 9.  Biaya Investasi Untuk Masing-masing Umur Tanaman Belum 
Menghasilkan Perkebunan Radjamandala 

Umur Tanaman Biaya Rp / Ha 

TBM 0 1 227 400 

TBM 1 404 058 

TBM 2 445 616 

TBM 3 480 679 

Jumlah 2 557 753 

Sumber : Laporan Manajemen Keuangan Perkebunan Radjamandala, 1999 (diolah) 

 Umumnya, biaya- biaya yang dikeluarkan pada tahun-tahun pertama 

kegiatan penanaman lebih besar dari periode selanjutnya, karena pada tahun 

pertama penanaman terdapat banyak kegiatan yang memerlukan tenaga kerja dan 

sumber daya lain dalam jumlah banyak.  Biaya Investasi pada tahun pertama 

sampai dengan tahun  ketiga relative lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya 

investasi yang dikeluarkan pada tahun ke nol.  Biaya investasi investasi yang 

dikeluarkan pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga meliputi biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan jalan/saluran air, 
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pengolahan tanah, pengendalian gulma, pengendalian HPT, Pemupukan, 

pemangkasan dan penyulaman tanaman pohon, struktur biaya untuk masing-

masing kegiatan investasi tanaman kakao, dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2-5. 

 6.2.2.  Biaya Produksi 

 Biaya produksi dalam perkebunan ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 

secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan pengusahaan tanaman 

kakao.  Biaya produksi langsung terdiri dari biaya-biaya pemeliharaan Tanaman 

Menghasilkan (TM), biaya pengangkutan ke pabrik, biaya panen dan biaya 

pengolahan, sedangkan biaya tidak langsung dibebankan pada biaya umum dan 

kantor direksi.  Biaya-biaya ini terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai staf dan 

non staf , honor, biaya pemliharaan rumah-rumah, bangunan pabrik, mesin-mesin, 

jalan, biaya pengobatan, biaya pendidikan, asuransi, biaya keamanan, penerangan 

air dan biaya pemasaran. 

 Sesuai dengan perkembangan umur tanaman kakao, terdapat perbedaaan 

biaya produksi untuk masing-masing umur tanaman.  Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh alokasi biaya yang berbeda-beda untuk tiap-tiap periode umur 

tanaman (Tabel 10).  Pada umur tanaman 4-25 tahun, biaya produksi bertambah 

besar, hal ini karena disamping biaya-biaya untuk pemeliharaan Tanaman 

Menghasilkan (TM) juga adanya biaya panen, dan biaya pengolahan yang 

bertambah besar sebanding dengan kenaikan hasil produksi. Biaya pemeliharaan 

tanaman menghasilkan, khususnya biaya-biaya untuk tenaga kerja harian, pupuk, 

dan obat2an terus mneingkat sampai umur 12 tahun, karena pada umur tersebut 
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tanaman kakao semakin rentan  dan semakin besar sehingga menyulitkan 

pemeliharaan terutama untuk pnyemprotan hama (Tabel Lampiran 6). 

 Menurut bagian keuangan perusahaan, dalam pengusahaan tanaman kakao 

tidak mendapat pinjaman modal dari luar.  Modal yang digunakan berasal dari 

perusahaan sepenuhnya berasal dari keuntungan yang diperoleh usaha lain yang 

dimiliki perusahaan.  Dengan demikan dalam perhitungan biaya, bunga  tidak 

dimasukkan.  Biaya panen dalam pengusahaan tanaman kakao ditentukan oleh 

besarnya produksi per kg Biji Kakao Kering (BKK).  Biaya panen  kakao 

ditetapkan sebesar Rp 24 per biji kakao kering.  Biaya pengolahan di tingkat 

kebun ditetapkan sebesar Rp 87 per kg biji kakao kering (Tabel Lampiran 7). 

 Harga pupuk Urea, TSP dan KCl masing-masing Rp 330/kg, Rp 539/kg 

sedangkan harga obat-obatan ; Round Up, Lannate, Suprasid dan Paracol masing-

masing Ro 20 000/lt, Rp 20 233/lt, Rp 21200/lt dan Rp 14 900/lt.  Biaya upah 

minimu karyawan/tenaga kerja harian ditetapkan sebesar 2.500 perhari kerja (HK) 

dan untuk pengawas atau mandor sebesar Rp 3 500 per hari kerja (HK).  Harga- 

harga tersebut berdasarkan harga yang berlaku pada tahun 1996 dengan asumsi 

bahwa harga pada saat itu masih stabil dan belum terkena krisis ekonomi. 
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Tabel 10  Biaya Produksi Tanaman Menghasilkan Perkebunan Radjamandala 
UMUR TANAMAN 

(Tahun) 
BIAYA 
(Rp/Ha) 

4 627 158 
5 628 102 
6 673 540 
7 729 872 
8 730 538 
9 814 127 
10 825 367 
11 861 777 
12 885 269 
13 799 620 
14 809 108 
15 825 605 
16 835 456 
17 830 043 
18 834 483 
19 843 363 
20 854 463 
21 850 023 
22 861 196 
23 864 200 
24 866 039 
25 866 713 
26 866 222 
27 864 566 
28 861 745 
29 857 759 
30 852 608 
31 846 292 
32 838 812 
33 830 166 
34 820 355 
35 809 379 
36 797 239 
37 783 934 
38 769 463 
39 753 827 
40 737 027 
41 719 062 
42 699 931 
43 679 636 
44 658 175 
45 635 550 

Sumber : Bagian Produksi Tanaman Kakao Perkebunan Radjamandala, 1999 (diolah) 
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 Jika dilihat dari struktur biaya secara keseluruhan, dari mana Tanaman 

Belum Menghasilkan (TBM) sampai pada masa TM (Tanaman Menghasilkan), 

biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari seluruh pengeluaran 

dibandingkan dengan biaya-biaya lainnya yaitu antara 33.49 % sampai 41.08 % 

untuk TBM-1 sampai TBM-3 dan 25.67 % untk TM (Tabel 11).  Biaya tenaga 

kerja yang besar pada masa TBM diperlukan pada saat pengerjaan lahan baru 

dimana tanah harus diolah serta tanaman muda harus dipelihara supaya dapat 

menghasilkan tepat pada wantunya yaitu umur tanam empat tahun, sedangkan 

TBM -0 biaya yang terbesar dikeluarkan adalah biaya untuk membeli bibit kakao 

yaitu sebesar 61.10 %. 

 Penanganan yang intensif pada masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 

memegang peranan penting dalam satu siklus produksi tanaman kakao, karena 

pada tahun-tahun pertama penanaman tanaman kakao masih lemah sistem 

perakarannya dan masih rendah daya adapatasinya, sehingga apabila kurang 

mendapat perhatian dalam pemliharaan dan perawatan, akan mempengaruhi 

produksi pada tahun-tahun berikutnya.  Sementara itu, biaya tenaga kerja untuk 

pemeliharaan TM dan untuk tahun-tahun selanjutnya tetap besar  (tapi lebih kecil 

dari biaya tenaga kerja  masa TBM), hal ini karena pemeliharaan tanaman 

menghasilkan semakin sulit.  Dari Tabel 11 terlihat bahwa biaya untuk pupuk 

pada masa TBM besarnya antara 2.69% sampai 32.25 % dan 37.08 % untuk TM, 

sedangkan kontribusi biaya obat-obatan pada TBM 6.71 % samapi 10.10% dan 

9.93% untuk TM.  
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Tabel 11.   Kontribusi Biaya-biaya Investasi (TBM) dan Biaya Produksi (TM) 
pada Tanaman Kakao di Perkebunan Radjamandala. 

URAIAN TBM - 0 TBM - 1 TBM - 2 TBM - 3 TM 

Biaya Variabel 

Tenaga Kerja 

296 000 

(24.12) 

166 000 

(41.08) 

158 500 

(35.57) 

161 000 

(33.49) 

161 000 

(25.67) 

Bibit 
750 000 

(61.10) 

61 490 

(15.22) 

- - - 

Obat-obatan 
82 400 

(6.71) 

38 262 

(9.47) 

38 262 

(8.59) 

48 562 

(10.10) 

62 260 

(9.93) 

Pupuk 
33 000 

(2.69) 

77 500 

(19.18) 

138 500 

(31.08) 

155 000 

(32.25) 

232 540 

(37.08) 

Panen 
- - - - 7 200 

(1.15) 

Pengangkutan 
- - - - 20 000 

(3.19) 

Pengolahan 
- - - - 26 100 

(4.16) 

Lain-lain 
3 500 

(0.29) 

22 108 

(5.47) 

24 612 

(5.52) 

24.308 

(5.06) 

24 308 

(3.88) 

Biaya Tetap 

Peralatan 

62 500 

(5.09) 

11 750 

(2.91) 

21 000 

(4.71) 

31 000 

(6.45) 

31 000 

(4.94) 

Pajak dan Sewa 

Lahan 

- - - - - 

Biaya umum dan 

Adm 

- 26 948 

(6.67) 

64 742 

(14.53) 

60 809 

(12.65) 

62 750 

(10.00) 

JUMLAH 1 227 400 

(100) 

404 058 

(100) 

445 616 

(100) 

480 679 

(100) 

627 158 

(100) 

Keterangan : (….) = Persen (%) 
Sumber : Laporan Manajemen Keuangan Perkebunan Radjamandala, 1999 (diolah) 
 
 
  Kebutuhan pupuk dan obat-obatan pada masa TM per pohonnnya semakin 

meningkat, seperti halnya pada peningkatan biaya tenaga kerja.  Menurunnya 

biaya tersebut disebabkan karena populasi tanaman tiap tahun berkurang.  Dalam 

penelitian ini pajak dan sewa lahan diasumsikan nol karena berdasarkan informasi 

dari pihak Perkebunan Rajamandala bahwa lahan yang digunakan adalah lahan 
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milik sendiri sehingga pihak perkebunan tidak mengeluarkan biaya untuk sewa 

lahan sedangkan pajak diserahkan ke Kantor Direksi. 

6.3.  Saat Optimum Peremajaan  

 Sampai saat ini di perkebunan belum ada  metode untuk menentukan waktu 

yang secara ekonomis tepat untuk melakukan peremajaan.  Dasar pertimbangan 

untuk melakukan peremajaan adalah biaya imbangan  (Opportunity Cost) dari 

lahan yang masih dipergunakan. 

 Penentuan saat optimum peremajaan dapat dilakukan dengan dua cara  yaitu 

secara teknis dan secara ekonomis.  Dalam penelitian ini, saat optimum 

peremajaan ditentukan secara ekonomis dengan menggunakan konsep ketiga Faris 

(1960) yang menyatakan bahwa saat optimum peremajaan suatu tanaman akan 

tercapai pada saat keuntungan bersih (Net Revenue) per tahun sama dengan 

amortisasi tertinggi dari nilai keuntungan total (A* atau Amortised of Net 

Revenue (ANR)) selama satu masa pengusahaan.  Juga akan dibahas berapa 

persen pola ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 1/n x L x 

100%. 

  Penentuan saat optimum peremajaan diperlukan perusahaan agar 

mendapat keuntungan setinggi-tingginya dan untuk mempertahankan kontinuitas 

usaha selama kegiatan perusahaan berlangsung.  Sampai saat ini pihak 

perkebunan masih menganggap bahwa saat optimum melakukan peremajaan 

adalah pada saat umur tanaman antara 20 sampai 25 tahun, dimana umur atau saat 

optimum ini ditentukan secara teknis tanpa memperhitungkan harga input, harga 

output, atau keuntungan yang diperoleh. 
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 Dalam penelitian ini, saat optimum untuk melakukan peremajaan ditentukan 

secara ekonomis.  Menurut Rajino (1984), tanaman kakao mempunyai siklus 

hidup ekonomi anatara 35-40 tahun, sedangkan berdasarkan hasil penelitian Balai 

Penelitian Perkebunan Jember (1988) terhadap tujuh kebun kakao di Jawa Timur 

diperoleh hasil bahwa saat optimum peremajaan tanaman kakao pada tujuh kebun 

tersebut adalah pada umur 37 tahun. 

 Secara finansial, pada saat tingkat diskonto sebesar 18 persen, NPV 

kumulatif mulai bernilai positif pada tahun ke-9, yaitu sebesar Rp 7 478 900, 

berarti pengusahaan tanaman kakao mulai menguntungkan sejak tahun ke-9.  

Nilai ANR tertinggi diperoleh sebesar Rp 1 347 056, yaitu pada tahun ke 44, 

sedangkan nilai penerimaan (keuntungan) bersih (Net Revenue) pada tahun 

tersebut Rp 1399 729.  Dengan demikian saat optimum perusahaan melakukan 

peremajaan tanaman kakao berada pada saat tanaman berumur 44 tahun (Tabel 

Lampiran 8), artinya bahwa pada kondisi tersebut jika tanaman kakao 

diremajakan pada umur 44 tahun, maka pengusaha (pihak perkebunan) akan 

memperoleh keuntungan nominal rata-rata (Amortisasi nilai kini dari keuntungan 

total = A* atau ANR) sebesar Rp 1 347 056 per ha per tahun selama masa 

pengusahaan, sedangkan jika tanaman kakao diremajakan setelah umur tersebut 

maka ken untungan nominal rata-rata yang akan diperoleh  lebih rendah yaitu 

sebesar Rp 1 346 987.  Penentuan saat optimum ini penting bagi perusahaan, 

karena saat optimum adalah dimana peremajaan baik untuk dilaksanakan.  

  Hasil dari penentuan saat optimum peremajaan ini penting bagi perusahaan 

untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu peubah terhadap umur 

peremajaan.  Berdasarkan pada hasil saat optimum peremajaan, maka dapat 
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diketahui pola optimum peremajaan yang memberikan kegunaan bagi perusahaan 

dalam menentukan luas areal yang akan diremajakan. Dengan penentuan pola 

optimum ini dapat disimpulkan peremajaan kakao tidak harus dilakukan sekaligus 

terhadap seluruh areal kebun.  Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan 

optimum dari proyek peremajaannya maka pola optimum yang sebaiknya 

dilakukan adalah sebesar 2.2 persen dari luas areal yang akan diremajakan, artinya 

luas areal yang harus diremajakan setiap tahunnya adalah 2.2 persen dari luasan 

satu hektar (total areal tanaman).  Pemilihan luas areal yang akan diremajakan 

dapat disesuaikan dengan pertimbangan aspek teknis yaitu produksi pere hektar 

dan organisasi panen. 

 Jika dilihat dari umur optimum peremajaan yang terjadi  di Perkebunan 

Rajamandala (44 tahun) lebih lama daripada umur optimum peremajaan yang 

terjadi di tujuh kebun yang terdapat Jawa Timur (37 tahun) berdasarkan hasil 

penelitian Balai Penelitian Perkebunan Jember.  Hal ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan factor luar seperti iklim, jenis tanah, atau topografi atau faktor dalam 

seperti penerapan teknologi atau manajemen.  Perbedaan factor-faktor tersebut 

tentunya akan mengubah struktur biaya produksi atau produktivitas kakao yang 

dihasilkan oleh masing-masing kebun. 

 Pada Tabel 9 terlihat bahwa biaya investasi yang diperlukan pada tahun 

pertama adalah sebesar Rp 1 227 400, sedangkan tahun kedua,ketiga dan keempat 

masing-masing sebesar  Rp 404 058, Rp 445 616 dan Rp 480 679 per hektar, 

sehingga jumlah total biaya investasi yang dibutuhkan adalah Rp 2 557 753 per 

hektar, sedangkan dana keuntungan yang diperoleh perusahaan perkebunan adalah 

berkisar Rp 10 000 000 –Rp 12 000 000 per hektar per tahun.  Melihat dana yang 
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dimiliki oleh perusahaan lebih besar dari biaya investasi yang dibutuhkan maka 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu untuk melakukan peremajaan. 

6.3.1  Analisis Kepekaan Terhadap Saat Optimum Peremajaan 

 Analisi kepekaan dalam penelitian ini dilakukan terhadap penentuan umur 

atau saat optimum peremajaan jika terjadi perubahan produktivitas, perubahan 

biaya produksi, perubahan harga jual dan perubahan tingkat suku bunga.  Analisis 

kepekaan saat optimum peremajaan pada perubahan produktivitas, biaya produksi, 

dan harga pada tingkat bunga 18 persen (Tabel 12) dan pada perubahan tingkat 

suku bunga (Tabel 13). 

 Penurunan produktivitas yang dipilih sebesar 11 persen.  Pemilihan 

penurunan produktivitas sebesar 11 persen ini didasarkan pada penurunan 

produktivitas rata-rata yang terjadi selama periode waktu penilaian proyek, 

sedangkan untuk pemilihan penurunan harga jual sebesar 23 persen didasarkan 

pada penurunan harga jual terbesar selama peridode waktu penilaian proyek.   

Berdasarkan kisaran kenaikan biaya produksi per kilogram BKK setiap tahunnya 

maka ditetapkan nilai 30 persen sebagai kenaikan biaya produksi tertinggi yang 

diharapkan mampu mewakili kenaikan biaya produksi untuk mengetahui 

kepekaan saat optimum Peremajaan terhadap biaya produksi per kilogram BKK, 

sedangkan untuk perubahan tingkat suku bunga dilakukan pada tingkat suku 

bunga 8 persen, 13 persen, dan 23 persen. 
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Tabel 12. Analisis Kepekaan Penentuan Saat Optimum Peremajaan Pada 
Perubahan Produktivitas, Biaya Produksi Dan Harga Jual Pada 
Tingkat Bunga 18 persen di Perkebunan Radjamandala. 

 

URAIAN ANR Tertinggi Saat Optimum 
Keadaan Awal 1 347 056 44 Tahun 

Penurunan Produktivitas 

11% 
1 113 476 44 Tahun 

Kenaikan Biaya Produksi 

30% 
1 093 869 44 Tahun 

Penurunan Harga Jual 23% 843 123 44 Tahun 

Sumber : Data dari hasil Perhitungan Analisis Finansial 
Keterangan : *Cateris Paribus 
 
 Dari hasil perhitungan pada Tabel 12 di atas terlihat bahwa saat optimum 

peremajaan pada masing-masing perubahan di atas adalah 44 tahun.  Pada 

penurunan produktivitas sebasar 11 persen nilai ANR tertinggi yaitu Rp.1 113 

476.  Untuk kenaikan biaya produksi sebesar 30 persen nilai ANR tertinggi yaitu 

Rp. 1 093 869, sedangkan pada penurunan harga jual sebesar 23 persen nilai ANR 

tertinggi yaitu Rp 843 123. 

 Jadi berdasarkan hasil analisis pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa 

perubahan yang terjadi pada produktivitas, biaya produksi, dan harga jual yaitu 

penurunan produktivitas sebesar 11 persen, kenaikan biaya produksi sebesar 30 

persen dan penurunan harga jual sebesar 23 persen tidak mempengaruhi umur 

atau saat optimum peremajaan tetapi berpengaruh pada nilai keuntungan nominal 

rata-rata (Amortisasi nilai kini dari keuntungan total = A* atau ANR tertinggi). 

 Analisis kepekaan terhadap saat optimum peremajaan dilakukan pada 

perubahan tingkat suku bunga 8 pesen, 13 persen, dan 23 persen.  Penetapan 

tingkat suku bunga ini sengaja dilakukan oleh penulis untuk melihat berapa besar 



55 
 

pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap umur atau saat optimum 

peremajaan. 

Tabel 13.  Analisis Kepekaan Penentuan Saat Optimum Peremajaan Pada 
Perubahan Tingkat Suku Bunga di Perkebunan Radjamandala. 

 

Uraian Suku Bunga 
8% 13% 18% 23% 

Umur Optimum 
Peremajaan 

41 tahun 42 tahun 44 tahun 45 tahun 

ANR Tertinggi 3 185 713 2 119 517 1 347 056 799 704 
Sumber  :  Data dari hasil Perhitungan Analisis Finansial 
Keterangan :  *Cateris Paribus 
 
 Berdasarkan analisis kepekaan Tabel 13 di atas diperoleh hasil bahwa 

perubahan tingkat suku bunga mempengaruhi umur atau saat optimum 

peremajaan dan nilai keuntungan nominal rata-rata (Amortisasi nilai kini dari 

keuntungan total atau ANR tertinggi).  Hal ini terlihat bahwa semakin rendah 

tingkat suku bunga maka semakin pendek saat optimum peremajaan dan nilai 

keuntungan nominal rata-rata semakin besar.  Pada Tabel 13 tersebut terlihat umur 

optimum peremajaan pada tingkat suku bunga 8 persen adalah 41 tahun lebih 

pendek/cepat dengan ANR tertinggi sebesar Rp 3 185 713 dibandingkan dengan 

umur optimu peremajaan pada tingkat suku bunga 23 persen yang lebih lama yaitu 

45 tahun dengan nilai ANR tertinggi sebesar Rp 799 704. 

 Dari hasil analisis pada Tabel 12 dan Tabel 13 diperoleh kesimpulan 

bahwa saat optimum peremajaan hanya dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku 

bunga, sedangkan perubahan produktivitas, perubahan harga jual, perubahan 

biaya produksi dan perubahan tingkat suku bunga berpengaruh pada nilai 

keuntungan nominal rata-rata (ANR tertinggi). 
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VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1.  Kesimpulan 

Secara umum, sistem produksi di Perkebunan Rajamandala dapat dibagi 

menjadi dua bagian yaitu sub sistem produksi primer di kebun dan sub sistem 

pengolahan di pabrik.  Kegiatan produksi primer di kebun bertujuan untuk 

menghasilkan biji kakao basah yang siap diolah di pabrik, sedangkan subsistem 

pengolahan biji kakao di pabrik merupakan  kegiatan yang dilakukan mulai dari 

kegiatan fermentasi sampai dengan pengepakan biji kakao kering yang siap 

dipasarkan.  

 Berdasarkan kondisi finansial dan produktivitas yang berlaku di 

Perkebunan Radjamandala maka diperoleh hasil bahwa saat optimum  peremajaan 

tanaman kakao terjadi pada umur tanaman 44 tahun.  Penentuan saat optimum ini 

dilakukan pada saat keuntungan (penerimaan) bersih per tahun sama dengan 

amortisasi tertinggi dari nilai keuntungan total selama satu masa pengusahaan.  

Berdasarkan umur atau saat optimum tersebut dapat diketahui pola optimum 

peremajaan sebesar 2,2 persen dari luas areal yang akan diremajakan.  Jika luas 

areal seluruh perkebunan Radjamandala pada tahun 1999 adalah 567.38 ha, maka 

luas areal yang akan diremajakan pada perkebunan tersebut adalah sebesar 13 

hektar per tahun, hal ini ditentukan berdasarkan pola optimum peremajaan sebesar 

2.2 persen tersebut. 

 Analisis kepekaan dilakukan untuk melihat kepekaan saat optimum 

peremajaan pada perubahan produktivitas, biaya produksi dan harga pada tingkat 
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suku bunga 18 persen dan perubahan tingkat suku bunga.  Penentuan saat 

optimum peremajaan pada berbagai kondisi yaitu pada penurunan produktivitas 

sebesar 11 persen, kenaikan biaya produksi sebesar 30 persen, dan penurunan 

harga jual sebesar 23 persen, tidak mempengaruhi umur atau saat optimum 

peremajaan, tetapi berpengaruh pada ANR tertinggi, sedangkan perubahan tingkat 

suku bunga mempengaruhi saat optimum peremajaan dan nilai keuntungan 

nominal rata-rata (ANR tertinggi),di mana semakin kecil tingkat suku bunga maka 

saat optimum peremajaan semakin cepat/pendek dengan nilai ANR tertinggi yang 

semakin besar.  Hal ini berarti bahwa umur optimum peremajaan lebih peka 

terhadap perubahan tingkat suku bunga dibandingkan perubahan produktivitas, 

kenaikan biaya produksi, dan harga jual. 

7.2  Saran 

 Berasarkan pola optimum yang diperoleh pada penelitian ini, maka 

peremajaan tanaman kakao di Perkebunan Radjamandala sebesar 13 hektar per 

tahun.  Ini berarti lebih keci dari rata-rata jumlah penanaman yang telah dilakukan 

pihak perusahaan perkebunan yaitu 48 hektar per tahun.  Namun demikian di 

dalam penerapannya pihak perusahaan perkebunan sebaiknya memperhatikan 

kondisi finansial dan produktivitas yang berlaku. 

 Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain di 

dalam penentuan produksi, biaya produksi ataupun penyusunan budget atau Cash 

flow.  Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya lebih memperhatikan faktor-faktor 

keterbatasan tersebut. 
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