
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian yang berperan besar di Indonesia adalah sub sektor 

Perkebunan. Menurut Bustanil Arifin (2001), potensi subsektor perkebunan untuk 

dijadikan andalan ekspor di masa-masa mendatang sangat besar. Prasyarat yang 

diperlukan hanyalah perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar 

komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai hilir. Mustahil kinerja ekspor akan lebih 

baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola perdagangan, dan distribusi komoditas 

perkebunan domestik masih mengalami banyak hambatan dan distorsi harga. 

Perkebunan merupakan salah satu yang penting dalam struktur perekonomian saat ini, 

juga sebagai mata rantai dalam dunia usaha yang utama, perkebunan sangat memberi 

arti yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Pendapatan sektor perkebunan mencapai Rp 429 triliun telah melebihi sektor minyak 

dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp 365 triliun (Dirjen Perkebunan Kementerian 

Pertanian, 2017). Perkebunan saat ini adalah usaha padat modal dan padat karya yang 

dikelola secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada pasar serta mengejar 

keuntungan yang optimal. Tanaman yang diusahakan merupakan jenis komersial yang 

sangat dibutuhkan dunia, membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena luas lahan 

mencapai ribuan hektar.  

Salah satu komoditas perkebunan yang menghasilkan devisa yang tinggi bagi 

negara adalah Kelapa Sawit (Elaeis guneensis Jack). Kelapa sawit merupakan tanaman 

perkebunan yang sangat toleran terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. 

Namun, untuk menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan jagur, serta menghasilkan 

produksi yang tinggi dibutuhkan kisaran kondisi lingkungan tertentu (disebut juga 

syarat tumbuh tanaman kelapa sawit). Kondisi iklim, tanah dan bentuk wilayah 

merupakan faktor lingkungan utama yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan 

tanaman kelapa sawit (Sulistyo, 2010).  

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dalam perdagagan internasional 

Indonesia. Kelapa sawit masuk kedalam 10 komoditas ekspor utama Indonesia 
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(Kemendag, 2018). Daya saing yang dimiliki kelapa sawit dalam perdagangan 

internasional telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit 

terbesar di dunia, sepanjang tahun 2017 Indonesia mampu memproduksi minyak 

kelapa sawit sebanyak 38.500.000 ton, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan 

negara Malaysia yang selama ini juga dikenal sebagai negara penghasil minyak kelapa 

sawit (United States Department of Agriculture, 2017).  

Beberapa faktor yang menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas 

unggulan perkebunan karena produk turunannya yang luas. Produk-produk olahan 

yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit diantaranya minyak goreng, detergen, 

kosmetik, sabun, lilin, dan lain-lain. Banyaknya jenis produk yang dapat dihasilkan 

dari komoditi kelapa sawit menunjukkan bahwa pasar untuk produk sawit masih 

terbuka dan memiliki prospek yang cukup baik. 

 

 

  

 

 

 

  

Gambar 1. Perbandingan Luas Areal Dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Status 

Pengusahaan Tahun 2015 
(Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015) 

 

Dilihat dari skala usaha maka perkebunan dapat dibagi menjadi: 1) Perkebunan 

rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya 

sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusahaan dalam skala yang terbatas 

luasnya. 2) Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh 



perusahaan yang berbadan hukum dikelola secara komersial dengan areal pengusahaan 

yang sangat luas. Perkebunan Besar terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan 

Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing. Menurut Direktorat Jenderal 

Perkebunan perbandingan luas areal dan produksi kelapa sawit menurut status 

pengusahaan dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar tersebut komposisi 

kepemilikan usaha yang paling dominan pada tahun 2015 yaitu Perkebunan Besar 

Swasta (PBS) mendominasi luas areal kelapa sawit dengan luas 53,12 persen, diikuti 

oleh Perkebunan Rakyat (PR) seluas 40,28 persen dan Perkebunan Besar Negara 

(PBN) seluas 6,61 persen.  

 Awalnya kelapa sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar baik yang 

dimiliki oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Salah satu penyebabnya 

adalah membangun perkebunan kelapa sawit membutuhkan modal yang cukup besar 

yang hanya bisa dilakukan perusahaan (Koentjaraningrat, 1997). Cikal bakal 

perkebunan rakyat dimulai pada tahun 1977 dengan dibentuknya Pola Inti Rakyat 

(PIR). Pola PIR ini berkembang dalam berbagai pola meliputi PIR-Lokal, PIR-khusus, 

PIR-Trans yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri maupun dana dari 

pemerintah melalui Departemen Pertanian.  

 Konsepsi pola PIR tersebut merupakan pengembangan perkebunan rakyat 

dengan perkebunan besar sebagai inti, yang membantu dan membimbing perkebunan 

rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam satu sistem kemitraan yang saling 

menguntungkan, utuh dan berkesinambungan (M. Badrun, 2010). Konsepsi PIR terus 

berkembang dengan berbagai pola kemitraan termasuk pola Kredit Koperasi Primer 

untuk Anggotanya (KKPA) dan revitalisasi (Anwar dan Herwani, 2010).  

Kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam subsektor perkebunan untuk 

membangun perekonomian negara. Pembangunan perekonomian tersebut dapat 

melalui pembangunan dan pengembangan wilayah dengan cara membuka wilayah 

perkebunan yang baru, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan daerah, 

dan peningkatan pendapatan daerah yang juga dapat menjadi sumber devisa negara. 

Perluasan perkebunan ini dipandang akan meningkatkan pendapatan negara dan juga 



meningkatkan tenaga kerja dari sektor perkebunan (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 

Indonesia, 2017). 

Pemerintah di Indonesia sangat mendukung pembangunan perluasan  

perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dengan banyaknya pembentukan lembaga atau 

badan yang memantau bagaimana perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit 

tersebut seperti pembentukan tim penetapan harga yang berfungsi untuk menentukan 

harga tandan buah segar, dan masih banyak lembaga atau badan sejenis yang 

mendukung kegiatan usaha tersebut. Pemerintah pun sangat mendukung kegiatan 

perdagangan internasional dengan mengekspor produk berupa CPO (Crude Palm Oil). 

Seiring adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung industri kelapa sawit 

melalui program revitalisasi perkebunan mendorong para pengusaha/ pekebun untuk 

melakukan ekspansi, dan ini berdampak kepada tingginya permintaan bibit kelapa 

sawit dalam negeri. Adapun kenaikan harga bibit kelapa sawit tidak terkait langsung 

dengan kenaikan harga CPO. Kenaikan harga bibit lebih ditujukan untuk 

menyeimbangkan dengan biaya produksi, serta untuk perbaikan kualitas sistem 

pemasaran kecambah kelapa sawit. Sesuai kebutuhan masyarakat petani kelapa sawit 

Indonesia yang membutuhkan kecambah kelapa sawit berkualitas baik dari segi 

produksi, kualitas produk benih, penelitian yang dilakukan produsen benih dan 

meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen (Jacquemard, H. Zaelani dan E. 

Dermawan, 2006). 

Usaha perkebunan kelapa sawit dapat dipisahkan menjadi usaha budidaya 

tanaman perkebunan yang terdiri dari usaha pembibitan tanaman dan usaha 

pembesaran tanaman kelapa sawit untuk memproduksi tandan buah segar, serta usaha 

industri pengolahan hasil perkebunan. Industri budidaya merupakan hal penting dari 

perkembangan produk turunan kelapa sawit dengan menyediakan pasokan kelapa sawit 

untuk diolah pada industri hilir kelapa sawit yang semakin berkembang dan meningkat 

permintaannya.  

Industri budidaya kelapa sawit untuk memproduksi tandan buah segar juga 

merupakan industri kelapa sawit yang paling berkembang di Indonesia karena adanya 



potensi lahan yang memadai serta keadaan geografis yang mendukung tumbuhnya 

tanaman kelapa sawit. Indonesia salah satu wilayah yang keadaan geografisnya cocok 

untuk ditanami kelapa sawit. Indonesia dilalui garis khatulistiwa dan beriklim tropis. 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan industri di Indonesia juga 

dapat mempengaruhi permintaan minyak kelapa sawit sehingga para pengusaha kelapa 

sawit terus berupaya dalam meningkatkan jumlah produksi. Jumlah produksi kelapa 

sawit di Indonesia pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Produksi Kelapa Sawit Nasional Menurut Status Pengusahaan Tahun 2015  

Pulau 
Perkebunan 

Rakyat (Ton) 
Perkebunan 

Negara (Ton) 
Perkebunan 

Swasta (Ton) 
Jumlah (Ton) 

Sumatera 8.571.433 1.901.520 10.969.757 21.442.711 

Jawa 6.816 42.470 11.224 60.511 

Kalimantan 1.532.839 324.270 6.788.184 8.645.293 
Sulawesi 371.852 46.200 335.957 754.008 

Maluku+Papua 44.851 32.362 90.280 167.493 

Indonesia 10.527.791 2.346.822 18.195.402 31.070.015 
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015 (diolah) 

 Berdasarkan data pada Tabel 1. pulau Sumatera menjadi penghasil kelapa sawit 

terbanyak dengan produksi mencakup 21.442.711 ton, disusul oleh Kalimantan dengan 

produksi 8.645.293. Perkembangan sawit di Sumatera cukup pesat, dilihat dari Tabel 

1.  Sumatera menjadi wilayah pertama penghasil kelapa sawit. Data produksi kelapa 

sawit Sumatera berdasarkan status pengusahaan dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Produksi Kelapa Sawit Sumatera Menurut Status Pengusahaan Tahun 2015 

Provinsi 
Perkebunan 

Rakyat (Ton) 

Perkebunan 

Negara (Ton) 

Perkebunan 

Swasta (Ton)  
Jumlah (Ton) 

Sumatera Utara 1.197.288 1.222.054 2.883.793 5.193.135 

Sumatera Barat 459.793 26.424 440.401 926.618 
Riau 3.611.853 312.012 4.135.981 8.059.846 

Jambi 998.243 84.713 711.919 1.794.874 

Sumatera Selatan 1.168.810 132.371 1.520.758 2.821.938 
Lampung 175.064 42.222 217.028 - 

Sumatera 8.571.433 1.901.520 10.969.757 21.442.711 
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015 (diolah) 

 Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa provinsi Riau menjadi penghasil kelapa sawit 

terbanyak dengan produksi 8.059.846 ton, Sumatera Utara pada posisi kedua dengan 

produksi 5.193.135 ton dan Sumatera Selatan pada posisi ketiga dengan produksi 



2.821.938 ton, sebagian lainnya tersebar dibeberapa provinsi lainnya di pulau 

Sumatera. Riau memiliki luas lahan tanaman menghasilkan seluas 2.062.145 Ha dan 

Sumatera Utara memiliki lahan seluas 1.187.136 Ha dengan rata-rata produksi Riau 

3.908 kg/ha dan Sumatera Utara rata-rata produksinya 4.375 kg/ha (Direktorat Jenderal 

Perkebunan, 2015). 

 Sumatera Utara memiliki lahan Perkebunan Rakyat seluas 1.197.288 ha yang 

tersebar dibeberapa kabupaten. Produksi kelapa sawit yang dihasilkan pun berbeda-

beda. Data luas lahan perkebunan rakyat dan jumlah produksi tiap kabupaten disajikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Kabupaten Tahun 2015 

Kabupaten Luas Tanaman (Ha) Produksi (Ton) 

Deli Serdang 17.583 20.668 

Langkat 35.631 41.548 

Simalungun 5.475 6.620 

Tapanuli Selatan 15.133 42.619 

Tapanuli Utara 17.365 22.202 

Labuhan Batu 266.748 299.026 

Asahan 40.360 50.154 

Karo 921 953 

Mandailing Natal 17.752 28.778 

Serdang Berdagai 19.484 23.549 
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015 (diolah) 

 Berdasarkan Tabel 3. Terlihat luas lahan tanaman Kab. Labuhan Batu 

mencakup 266.748 Ha dan produksi 299.026 ton pada tahun 2015. Sekitar 60% lahan 

yang ada di Kabupaten Sumatera Utara, diikuti oleh Kabupaten Asahan yang memiliki  

lahan seluas 40.360 dan produksi 50.154 ton, dan sebagian lainnya tersebar dibeberapa 

kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Kabupaten Labuhan Batu mampu menghasilkan 

produktivitas sebesar 15.781 kg/ha dan  menyerap 149.514 Orang Tenaga Kerja 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015).  

Sesuai dengan perkembangan waktu dan prospek kelapa sawit yang cukup 

menjanjikan, rakyat di sekitar perkebunan besar pun mulai dapat belajar menanam 

kelapa sawit secara swadaya. Hal ini menyebabkan semakin pesatnya perkembangan 



luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Namun peranan perkebunan 

kelapa sawit tersebut masih belum optimal. Rendahnya produktivitas menjadi 

permasalahan utama pada perkebunan rakyat. 

Sebagian besar penduduk di Labuhan Batu bekerja disektor pertanian 

khususnya pada usahatani kelapa sawit. Besar kecilnya pendapatan usahatani kelapa 

sawit yang diterima oleh penduduk di Labuhan Batu dipengaruhi oleh biaya 

operasional. Jika produksi dan harga jual kelapa sawit semakin tinggi maka akan 

meningkatkan penerimaan. Apabila biaya produksi lebih tinggi dari penerimaan maka 

akan mempengaruhi pendapatan petani kelapa sawit rakyat. 

Dari uraian yang telah dipaparkan maka perlu dilakukan keragaan teknis 

budidaya dan analisis kelayakan usaha yang ditinjau dari aspek finansial, untuk 

memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat telah memenuhi kelayakan 

finansial. 

1.2 Idetifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasikan masalah yang  diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keragaan teknis budidaya perkebunan kelapa sawit rakyat?  

2. Bagaimana kelayakan finansial perkebunan kelapa sawit rakyat?  

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui keragaan teknis budidaya perkebunan kelapa sawit rakyat. 

2. Mengetahui kelayakan finansial perkebunan kelapa sawit rakyat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang 

keragaan teknis budidaya dan kelayakan finansial usahatani kelapa sawit rakyat 

2. Pelaku usaha, diharapkan menjadi bahan informasi dan dapat dijadikan bahan 

kajian dan evaluasi untuk mengoptimalkan usahanya 



3. Pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan acuan dalam 

memberikan kebijakan terhadap pengembangan usahatani kelapa sawit rakyat 

agar dapat meningkatkan perekonomian daerah. 

4. Peneliti lain, diharapkan dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya 

 

 


