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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor perkebunan Indonesia merupakan salah satu yang berperan 

penting bagi perekonomian nasional karena mengandalkan beberapa hasil 

komoditas unggulan yang dipasarkan di perdagangan internasional. Salah 

satu komoditas utama yang menjadi unggulan dari sektor perkebunan adalah 

kakao. Kakao juga turut berperan dalam mendorong pengembangan wilayah 

dan pengembangan agroindustri (Puspita dkk, 2015). 

Penawaran kakao dunia sebagian besar dihasilkan dan diekspor oleh 

negara-negara sedang berkembang. Kakao criollo ini jumlahnya sangat 

sedikit kurang lebih hanya sebesar 7% dan dihasilkan di negara Indonesia, 

Ekuador, Venezuela, Jamaika, dan Sri lanka. Karena jenis kakao ini 

dihasilkan dengan mutu yang sangat baik dan dikenal sebagai cokelat mulia. 

Sedangkan kakao forestero dengan jumlah kurang lebih 93% dihasilkan di 

negara Afrika Barat, Brazil, dan Dominika (Sahrizal, 2016). 

Tanaman Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang 

ternyata sangat cocok dengan iklim dan jenis tanah Indonesia, sehingga 

Indonesia dapat menghasilkan dan memproduksi kakao. Sebagai salah satu 

negara penghasil kakao, Indonesia melakukan ekspor kakao karena ekspor 

kakao mempunyai peran yang cukup penting bagi perekonomian nasional, 
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baik dari segi pembiayaan pembangunan maupun segi kesempatan kerja 

dengan melalui pembentukan devisa. 

Prospek pasar kakao dunia juga terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Pada periode tahun 2000-2009, terjadi peningkatan sebesar 

17 %. Peningkatan konsumsi tertinggi terjadi di kawasan Asia dan Afrika 

dengan peningkatan masing-masing 38% dan 72%. Konsumsi kakao 

perkapita juga mengalami peningkatan, pada periode tahun 2000/2001 

konsumsi perkapita dunia adalah sebesar 0,55 Kg, kemudian meningkat 

menjadi 0,59 Kg per kapita pada periode tahun 2008/2009. Bahkan, pada 

periode tahun 2007/2008 konsumsi perkapita dunia sempat mencapai 0,61 

Kg. Sementara itu, walaupun tergolong sangat rendah, konsumsi perkapita 

kakao penduduk Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Jika pada 

periode tahun 2000/2001 konsumsi perkapita hanya sebesar 0,043 Kg, 

kemudian meningkat menjadi 0,067 Kg pada periode tahun 2008/2009 atau 

terjadi peningkatan sebesar 55,8% dengan tingkat pertumbuhan 5,84% per 

tahun (Hasibuan dkk, 2012). 

Perkembangan produksi kakao Indonesia mengalami tren 

peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal 

Perkebunan produksi kakao di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 

1995, produksi kakao Indonesia mencapai 304.866 ton. Jumlah produksi 

kakao mengalami peningkatan yang cukup baik. Sehingga pada tahun 2015, 

produksi kakao Indonesia mencapai 593.331 ton. Produksi kakao Indonesia 

selama kurun waktu 1995-2015 sempat mengalami jumlah produksi kakao 
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terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 837.918 ton (Ditjenbun, 

2016). 

Produksi kakao Indonesia tahun 1995-2015 masih didominasi oleh 

hasil perkebunan rakyat yang memiliki kontribusi sangat besar bagi 

produksi kakao Indonesia. Perkebunan rakyat memiliki kontribusi kurang 

lebih 75% hingga 95% dari total produksi kakao Indonesia (Ditjenbun, 

2016). 

Berdasarkan yang dilansir oleh International Cocoa Organization 

(ICCO) bahwa perkembangan harga kakao dunia pada tahun 1995-2015 

mengalami fluktuasi. Meskipun pada tahun 1995-2015 mengalami fluktuasi 

tetapi lebih cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1995, harga 

kakao dunia sebesar USD 1.318,50 per ton, hingga pada tahun 2015 harga 

kakao dunia sebesar USD 3.134,64 per ton (ICCO, 2017). 

Volume ekspor kakao Indonesia dalam kurun waktu 1995-2015 juga 

mengalami fluktuasi tetapi lebih cenderung mengalami tren peningkatan. 

Berdasarkan statistik perkebunan Indonesia yang dipublikasikan oleh 

Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa pada tahun 2015, total volume 

ekspor kakao Indonesia mencapai 355.321 ton, Jumlah ekspor kakao ini 

meningkat dalam dua puluh satu tahun terakhir dimana pada tahun 1995, 

total volume ekspor kakao Indonesia hanya sebesar 233.593 ton (Ditjenbun, 

2016). 
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Seiring dengan volume ekspor kakao Indonesia mengalami 

peningkatan, maka diiringi pula dengan peningkatan untuk nilai ekspor 

kakao Indonesia. Didapatkan nilai ekspor kakao Indonesia dari lansiran data 

Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa nilai ekspor kakao pada tahun 1995 

mencapai USD 309.328.000. setelah dua puluh satu tahun berikutnya, nilai 

ekspor kakao Indonesia mengalami peningkatan tepatnya pada tahun 2015 

yaitu sebesar USD 1.307.771.000 (Ditjenbun, 2016). 

Peningkatan ekspor kakao Indonesia baik dalam volume bahkan 

nilainya dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa potensi pasar kakao masih 

tinggi di pasar internasional. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh negara 

Indonesia untuk meningkatkan ekspor kakao Indonesia sehingga perlu 

diketahui faktor-faktor yang mendorong ekspor kakao Indonesia di pasar 

internasional. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti mencoba untuk 

meneliti tentang perkembangan ekspor kakao Indonesia terhadap pasar 

internasional serta faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kakao  

Indonesia. Maka peneliti mengambil judul “Analisis Ekspor Kakao 

Indonesia Di Pasar Internasional”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan ekspor kakao Indonesia di pasar 

internasional tahun 2001-2015? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor kakao Indonesia di pasar 

Internasional? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dimana variabel 

terikatnya adalah ekspor kakao Indonesia dan variabel bebasnya adalah 

jumlah produksi kakao, harga kakao dunia dan nilai tukar. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan ekspor kakao Indonesia di pasar 

internasional dari tahun 2001-2015. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kakao 

Indonesia di pasar Internasional. 

 

 

 

 

 

 



6 

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis dapatkan dengan dilakukannya penelitian ini 

antara lain: 

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi dalam melihat potensi kakao Indonesia di pasar internasional 

sehingga pemerintah dapat meningkatkan ekspor kakao Indonesia. 

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah referensi, informasi 

dan wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengembangan dan peningkatan ekspor kakao Indonesia. 




