
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia merupakan tantangan serta 

peluang baru untuk pertumbuhan perdagangan internasional hingga nasional secara 

intensif. Perdagangan bebas ASEAN (AFTA) telah membuka peluang dari tahun 

2003 serta perdagangan bebas APEC di tahun 2020. Untuk itu setiap negara 

utamanya negara berkembang perlu berbenah dan bersiap diri untuk menyongsong 

era baru, dimana tidak ada lagi batasan antar negara untuk menganut perdagangan 

terbuka. Segmem pasar oleo-kimia berkembang selajalan dengan perkembangan 

teknologi oleo-kimia yang dapat mensubtitusi produk yang sudah ada terutama 

petrokimia. Meningkatnya jumlah penduduk dunia dan semakin berkembangnya 

pemakaian bahan baku oleochemical pada sektor industri makanan, shortening, dan 

farmasi memicu laju permintaan minyak akan minyak terus meningkat, 

Perkembangan konsumsi minyak sangat dipengaruhi oleh populasi dan daya beli. 

Oleh karena itu negara berkembang terus berupaya meningkatkan produksi di 

sektor non-migas. 

Sejak kontribusi migas menurun sebagai sumber pendapatan nasional, lalu 

pendapatan nasional mulai digeser ke sektor non-migas. Sektor non-migas yang 

menyumbang pendapatan nasional adalah pertanian (Soekartawi,1995). Sektor 

pertanian tidak terlepas dari subsektor perkebunan, sebab pada tahun 2014 

kontribusi terhadap PDB di sektor pertanian mencapai hingga 28,21 persen, 
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dibawah dari kontribusi pertanian dalam arti sempit sebesar 77,19 persen pada 

tahun 2014.1 

Beberapa komoditas perkebunan dengan produksi terbesar di Indonesia 

diantaranya adalah kelapa sawit. Dalam sektor pertanian komoditi perkebunan yang 

sangat penting ialah kelapa sawit, dimana komoditas ini bisa menjadi sumber 

pendapatan, devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan 

kerja. Diantara komoditas perkebunan yang memiliki produksi terbesar diantaranya 

kelapa sawit, kopi, kelapa, karet, tebu, kelapa sawit. Data mengenai enam komoitas 

tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Produksi Komoditas Perkebunan Terbesar di Indonesia Tahun 
2013-2016 (ton) 

Komoditas Tahun Rata-Rata 
Pertumbuhan 2013 2014 2015 2016 

Kelapa Sawit 27.782.004 29.278.189 31.070.015 33.229.381 4,578% 
Kopi 675.881 643.857 639.412 639.305 -1,381% 
Kelapa 3.051.858 3.005.916 2.920.665 2.890.735 -1,347% 
Tebu 2.551.026 2.579.173 2.497.997 2.222.971 -3,383% 
Karet 3.237.433 3.153.186 3.145.398 3.157.780 -0,621% 

Sumber: Direktorial Jendral Perkebunan diolah, 2017 
Berdasarkan Tabel 1.1 membuktikan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki 

peningkatan yang positif terhadap produksi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 

produksi mencapai 27.782.004 Ton tahun 2014 produksi hingga 29.278.189 Ton 

tahun 2015 produksi mencapai 31.070.015 Ton tahun 2016 produksi menyentuh 

angka 33.229.381 Ton. Dengan rata-rata pertumbuhan 4,578 persen, menunjukkan 

bahwa komoditas ini merupakan komoditas strategis atau serta potensial untuk 

dikembangkan. Keungulan komparative yang dimiliki oleh Indonesia seperti 

                                                
1Dinas Pertanian, Buletin Peran PDB Pada Sektor Pertanian, (Jakarta Selatan: Pusat Data dan Sistem 

Informasi Pertanian, 2015). hlm 9 
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kondisi iklim yang sangat mendukung dengan curah hujan tinggi serta panas yang 

cukup dapat ngoptimalkan produksi.  

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia umumnya 

dikembangkan oleh 3 jenis pengusaha yakni swasta, negara, dan perkebunan rekyat. 

Pada mulanya perkebunan negara menguasai produksi tertinggi di susul oleh 

perkebunan swasta, dan rakyat. Berjalannya waktu perkebunan swasta dan rakyat 

tumbuh relatif lebih cepat dari perkebunan negara. Perkebunan swasta tumbuh 

dengan cepat karena dapat suntikan modal dari investor asing.2 Pada 10 tahun 

terakhir luas areal produksi kelapa sawit terus menignkat. Berikut merupakan data 

mengenai perkembangan tersebut: 

 

Gambar 1.1 Luas Areal Kelapa Sawit menurut Status Pengusaha 2006-2016 
Sumber: Direktorial Jendral Perkebunan diolah, 2017 

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat perluasan areal bertumbuh sangat pesat pada 

perkebunan besar swasta, diikuti oleh perkebunan rakyat, akan tetapi perkebunan 

nasional dapat dikatakan mengalami stagnasi perluasan areal. Gambar 1.1 juga 

menunjukkan luas areal perkebunan dikuasai oleh perkebunan swasta. Perkebunan 

                                                
2Lubis, Kelapa Sawit di Indonesia, (Medan, Indonesia: Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2008).  

Hlm 87 
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rakyat memiliki luas lahan terbesar kedua. Untuk perkebunan besar negara terbesar 

ketiga. Menurut (GAPKI, 2014) di masa depan, perkebunan rakyat akan terus 

berkembang menjadi bangsa pasar terbesar di Indonesia, lebih spesifik terhadap 

luas lahan. Hal ini disebabkan semakin terbatasnya lahan yang relatif luas di 

Indonesia, akan mengakibatkan semakin sempit ruang gerak perkebunan swasta 

untuk memperluas luas lahan.3 

Komoditi perkebunan kelapa sawit kini semakin strategis untuk menjadi 

motor pertumbuhan ekonomi. Pada masa mendatang komoditas kelapa sawit terus 

didorong agar berkontribusi untuk menjadi sebuah sektor pendapatan nasional pada 

non-migas. Upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas 

dengan mengoptimalkan faktor produksi.  

Selain memperluas luas areal lahan, peningkatan produktivitas juga sangat di 

perlukan. Menigkatnya produksi kelapa sawit higga 4,5 persen dan tren positif dari 

perkembangan luas areal lahan komoditas ini, diharapkan tingkat produktivitas dan 

efisiensi produksi juga pada tren positif. Gambar 1.2 menunjukkan produktivitas 

kelapa sawit di Indonesia di tinjau dari status kepemilikan pengusaha sebagai 

berikut: 

                                                
3Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun 

NKRI, (Jakarta: GAPKI, 2014). Hlm 66 
 



 5 

 

Gambar 1.2 Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit 
Sumber: Direktorial Jendral Perkebunan diolah, 2017 

Pada Gambar 1.2 terlihat pertumbuhan produktivitas dari PBS yang tertinggi 

disusul dengan PBN dan PR. Perkebunan besar rakyat memilki tren positif dimana 

rata-rata setiap tahun produktivitas meningkat 1,4 persen ini juga menunjukkan 

kemungkinan efisiensi penggunaan input dialokasikan dengan baik. Rata-rata 

produktivitas pada perkebunan besar negara di angka 0,13 persen walaupun luas 

areal perkebunan besar negara mengalami stagnasi akan tetapi pada produktivitas 

tetap pada tren positif. Hal menarik pada perkebunan rakyat mengalami penurunan 

produktivitas setiap tahun sebesar -0,88 persen ini berbanding terbalik dengan 

perkembangan luas areal lahan 6,2 persen. Fakta ini menunjukkan terjadi inefisiensi 

produktivitas pada perkebunan rakyat. 

Produktivitas yang sangat rendah berhubungan dengan persoalan efektivitas 

dalam pemakaian input. Alokasi penggunaan input masih belum sesuai seperti yang 

dianjurkan. Pengalokasian input dengan ukuran yang dianjurkan dapat menekan 

produktivitas kelapa sawit. Menurut (Soekartawi, 1989) efisien akan tercapai kalau 

2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan
Rata-rata 

PBS 3682 4042 3759 3906 3948 1,405%
PBN 3777 4146 3772 3884 3802 0,132%
PR 3290 3236 3194 3145 3147 -0,885%
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petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa agar tercapai 

produktivitas yang diinginkan.4 Akan tetapi bagaimana petani menjalankan 

usahanya secara efisien merupakan upaya yang harus terus didorong. Berkaitan 

dengan konsep efisien, dikenal dengan efisiensi teknis (technical effeciency), 

efisien biaya (price effecienc), dan efisien ekonomi (economic effeciency). 

Karakteristik korbanan produksi (input) tidak bisa dilihat dari macamnya atau 

ketersedian waktu yang tepat, akan tetapi dapat ditinjau dengan dengan efisiensi 

penggunaan faktor produksi. Mengingat bahwa perkebunan rakyat mencapai 40 

persen dari keseluruhan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, maka 

peningkatan produktivitasnya perlu diperhatikan karena masih sangat rendah. Hal 

ini karena kurangnya input produksi (pupuk), penggunaan bibit yang tidak 

tersertifikasi, dan budidaya yang kurang baik. Selain itu petani juga tidak memiliki 

posisi tawar yang baik dalam pemasaran TBS, sehingga harga TBS petani rentan 

tertekan.  

Sementara itu perkebunan rakyat tetap terus mengalami perkembangan 

walaupun tidak pesat jika dipandang dari produktivitas. Faktor penyebab lambatnya 

perkembangan perkebunan rakyat disebabkan oleh faktor: permodalan, teknologi 

dan manajemen.5 Faktor lain yang juga menjadi penghambat ialah motivasi yang 

rendah yang sangat identik dengan petani kecil perkebunan rakyat.  

Pemakaian input tidak efisien akan berdampak pada meningkatnya 

produktivitas usaha perkebunan rakyat. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang 

menganalisis efisiensi perkebunan rakyat kelapa sawit. Penelitian mengenai 

                                                
4Soekartawi, Prinsip dasar Ekonomi Pertanian, (Jakarta, Indonesia: CV. Rajawali, 1987), Hlm 48 
5Lubis. Op.cit,. Hlm 87 
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efisiensi pada petani kelapa sawit di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau secara 

ekonomis, biaya, dan teknis, serta faktor inefisiensi dan analisis faktor produksi 

untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan kelapa sawit dan peningkatan 

produktivitas dalam rangka meningkatkan produksi.  

 Perumusan Masalah 

Kelapa sawit (elais guinensiss jacq) merupakan salah satu komoditas 

unggulan sektor perkebunan menjadi salah satu komoditas berkontribusi kepada 

devisa negara dan penyedia lapangan kerja. Meningkatnya kebutuhan serta 

permintaan pasar dunia terhadap kelapa sawit menarik perhatian petani untuk 

melakukan produksi kelapa sawit, akan tetapi produksi yang diharapkan. Industri 

sawit nasional masih pemeran utama sebagai motor penggerak perekonomian 

nasional.6 

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil TBS di 

Indonesia. Provinsi ini termasuk terbesar kedua di Kalimantan setelah Kalimantan 

barat sebagai penghasil kelapa sawit sebagi perkebunan rakyat dengan produksi 

buah sebanyak 364.446 Ton pada tahun 2015.7 Mengenai data luas areal lahan, 

produksi dan produktivitas pada perkebunan rakyat di lima provinsi Kalimantan 

pada tahun 2015. 

Data lain yang mempertegas bahwa seperti daerah produksi lainnya di 

Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur menyisakan permasalahan berupa 

produktivitas yang rendah pada perkebunan rakyat yakni 1613 kg/ha, jauh dari rata-

                                                
6GAPKI, “Refleksi Industri Kelapa Sawit 2016 prospek 2017”, https://gapki.id/news/1848/refleksi-

industri-kelapa-sawit-2016-prospek-2017, diakses pada 28 november 2017 
7Kementerian Pertanian, Statistik Perkebunan Sawit di Indonesia 2015-2017, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Perkebun, 2017). Hlm 6 
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rata produktivitas pulau Kalimantan sebesar 1.829 kg/ha. Hal ini sangat berbanding 

terbalik jika dilihat dari luas areal dan produksi Kalimantan Timur luas areal 

225.976 ha dan produksi 364.446 Ton jauh bila dibandingkan dengan rata-rata 

pulau Kalimantan sebesar 172.112 ha dan produksi 306.568 Ton.  Persoalan pada 

produksi berupa produktivitas di Kalimantan Timur umumnya petani tidak 

menggunakan bibit sertifikasi disebabkan oleh permodalan yang dimiliki oleh 

petani. Ditambah dengan penggunaan input yang efektif. 

Untuk meningkatkan produksi kelapa sawit dengan cara melakukan 

kombinasi pengaplikasian input produksi, tingkat efisien perkebunan rakyat kelapa 

sawit juga dipengaruhi karakteristik sosial ekonomi petani. Karaktaristik ini antara 

lain keahlian manajerial petani pada produksi kelapa sawit, untuk itu peningkatan 

keahlian manajerial petani sangat diperlukan. Berdasarkan latar belakang yang ada, 

maka perumusan masalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh dari faktor produksi yang digunakan terhadap produksi 

TBS yang dihasilkan oleh petani kelapa sawit di Kecamatan Talisayan 

Kabupaten Berau? 

2. Apakah faktor yang menimbulkan terjadinya efisiensi petani kelapa sawit  

di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau? 

3. Apakah petani kelapa sawit di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau telah 

efisien secara teknis, biaya dan ekonomis?  



 9 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui serta menganalisa 

faktor inefisiensi petani kelapa sawit di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. 

Tujuan spesifik dalam penelitian antara lain: 

1. Mengetahui faktor-faktor produksi yang dapat mempengaruhi produksi 

perkebunan rakyat kelapa sawit di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau 

dengan analisis ordinary least squares (OLS) dan maximum likehood 

estimation (MLE). 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi teknis 

petani kelapa sawit di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau dengan 

maximum likehood estimation (MLE). 

3. Menganalisis efisiensi teknis, biaya dan ekonomi pada petani kelapa sawit di 

Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau dengan fungsi dual cost produksi 

stochastic frontier.  
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 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Bagi petani kelapa sawit, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai 

peningkatkan produksi serta produktivitas melalui efisiensi teknis, efisiensi 

biaya dan efisiensi ekonomi komoditas kelapa sawit. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

rujukan terkait dengan efisiensi usaha perkebunan rakyat kelapa sawit. 

3. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan agribisnis, 

khususnya dalam peningkatan efisiensi dalam mendorong produktivitas 

kelapa sawit di Indonesia. 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Aspek yang diteliti berfokus pada kegiatan usaha perkebunan rakyat kelapa 

sawit yang dikerjakan oleh petani, baik dari perawatan hingga panen. Penelitian 

yang telah dilakukan ini terbatas pada penggunaan sampel yang digunakan berdasar 

untuk menjawab dari tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu pendekatan fungsi 

produksi stochastic frontier serta analisis faktor produksi dikatakan efisien. 


