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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kakao (Theobroma cacao L.) berasal dari Meksiko dan Amerika Selatan, 

namun belakangan ini telah menjadi salah satu komoditas unggulan sub-sektor 

perkebunan yang banyak dikembangkan di Indonesia. Kakao juga berperan secara 

konsisten sebagai sumber devisa negara yang memberikan kontribusi yang sangat 

penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Komoditi kakao juga menjadi 

penyedia lapangan pekerjaan karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup 

besar. Selain itu itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan 

wilayah dan pengembangan agroindustri (Amzul Rifin dan Fitri Nurdiyani, 2007; 

Erwin M Pribadi, 2014).   

Indonesia adalah negara penghasil biji kakao (cacao bean) terbesar ketiga 

dengan pangsa produksi tahun 2011 sebesar 16,95 persen di bawah Pantai Gading 

dan Ghana dengan pangsa produksi masing-masing sebesar 36,37 persen dan 

18,19 persen. Produksi biji kakao Indonesia tahun 2011 sekitar 712.000 ton, 

sementara Pantai Gading dan Ghana berturut-turut sebesar 1.276.000 ton dan 

850.000 ton (Erwin M Pribadi, 2014). Berdasarkan luas areal pertanaman, kakao 

menempati luas areal keempat terbesar untuk sub-sektor perkebunan setelah 

kelapa sawit, kelapa, dan karet (Abdul Muis Hasibuan dkk, 2012). 

Pada tahun 2012, areal perkebunan kakao di Indonesia tercatat seluas 

1.774.400 ha dengan produksi sebesar 740.510 ton biji kakao kering. Namun sejak 

2013 hingga 2015, kakao di Indonesia mengalami penurunan luas areal 

pertanaman serta produksi. Terakhir pada tahun 2015, tercatat bahwa perkebunan 
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kakao di Indonesia hanya seluas 1.724.100 ha dengan produksi sebesar 661.200 

ton biji kakao kering. Perkebunan kakao ini sebagian besar dikelola oleh rakyat 

(97,6%) dan selebihnya 2,4% dikelola perkebunan besar (selengkapnya pada 

Lampiran I). 

Berdasarkan data rata-rata produksi kakao Indonesia selama delapan tahun 

terakhir (tahun 2008-2015), sentra produksi kakao di Indonesia terdapat di empat 

provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan 

Sulawesi Barat. Keempat provinsi tersebut memberikan kontribusi kumulatif 

sebesar 65,22%. Sulawesi Tengah menempati urutan pertama dengan kontribusi 

sebesar 19,43% per tahun. Peringkat kedua ditempati oleh Sulawesi Selatan 

dengan kontribusi sebesar 17,83% per tahun, diikuti oleh Sulawesi Tenggara dan 

Sulawesi Barat dengan masing-masing kontribusi sebesar 16,28% dan 11,67% 

(BPS, 2017). Produksi beberapa provinsi produsen kakao di Indonesia disajikan 

secara rinci pada Lampiran II. 

Sebagai provinsi sentra produksi kakao, Provinsi Sulawesi Selatan 

mempunyai beberapa kabupaten penghasil kakao. Menurut BPS Sulsel (2017), 

pada tahun 2014 produksi kakao terbesar berasal dari Kabupaten Luwu dengan 

produksi sebesar 27.159 ton atau 18,96% dari total produksi kakao Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten penghasil kakao terbesar lainnya di Sulawesi Selatan 

adalah Kabupaten Luwu Utara dengan produksi sebesar 21.236 ton (14,83%), 

diikuti oleh Bone dengan produksi 16.412 ton (11,46%), Pinrang dengan produksi 
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sebesar 12.018 ton (8,39%), Luwu Timur dengan produksi sebesar 11.896 ton 

(8,31%), dan Soppeng dengan produksi sebesar 11.577 ton (8,08%). Sementara 

kontribusi dari kabupaten lainnya kurang dari 8%, termasuk Bulukumba dengan 

produksi  hanya 4.882 ribu ton atau 3,41%. Sentra produksi kakao di Provinsi 

Sulawesi Selatan selengkapnya disajikan pada Lampiran III. 

Rendahnya produksi kakao Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh 

rendahnya produksi dari masing-masing Kecamatan di Bulukumba.  Terlebih lagi 

terjadi penurunan produktivitas yang sangat drastis yang dimulai pada tahun 2012. 

Produktivitas rata-rata kakao Bulukumba pada tahun 2014 hanya sebesar 0,59 

ton/ha. Sangat jauh jika dibandingkan dengan produktivitas pada tahun 2011 yang 

mencapai 0,81 ton/ha. Padahal sejak tahun 2011 sampai 2014 terjadi peningkatan 

luas areal pertanaman kakao. Rendahnya produktivitas kakao Bulukumba 

disebabkan oleh adanya kecamatan yang luas areal pertanamannya tergolong luas 

namun produksinya rendah, yakni Kecamatan Gantarang yang produktivitasnya 

hanya 0,48 ton/ha (Lampiran IV). 

Penurunan produksi kakao di Kabupaten Bulukumba ini berbanding lurus 

dengan penurunan produksi kakao nasional (Ditjenbun, 2014). Padahal kebutuhan 

kakao dunia terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan 

perbaikan ekonomi masyarakat (Panggabean dan Satyoso, 2013). Produktivitas 

kakao di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi produksi 

sebenarnya. Rata-rata produktivitas kakao Indonesia hanya 900 kg/ha/tahun, 
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terlebih lagi produktivitas kakao Kabupaten Bulukumba yang hanya 590 

kg/ha/tahun. Padahal menurut Wahyudi dan Misnawi (2015), potensi 

produktivitas tanaman kakao di Indonesia dapat mencapai lebih dari 2.000 

kg/ha/tahun. 

Kendala utama dalam pengembangan kakao di Indonesia adalah 

produktivitas kakao masih rendah akibat serangan hama penggerek buah kakao 

(PBK) dan pemilihan lahan untuk tanaman kakao yang tidak mempertimbangkan 

kondisi tanah dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kakao (Didiek 

Hadjar Goenadi dkk, 2005) sehingga kemampuan lahan untuk menunjang 

produksi kakao secara optimal tidak tercapai. Pengembangan budidaya kakao ini 

perlu disesuaikan antara syarat tumbuh dengan karakteristik lahan, karena setiap 

penggunaan lahan memiliki syarat yang berbeda-beda. Agar potensi genetis 

tanaman kakao yang dibudidayakan mampu terekspresikan dengan baik maka 

lahan yang diusahakan harus sesuai (A. Adi Prawoto dkk, 2005). 

Hal inilah yang menjadikan perlunya dilakukan evaluasi kesesuaian lahan. 

Evaluasi kesesuaian lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk 

penggunaan tertentu, dalam hal ini yaitu untuk pengembangan perkebunan kakao. 

Evaluasi kesesuaian lahan sangat diperlukan dalam perencanaan penggunaan 

lahan agar lahan dapat digunakan secara optimal, produktif dan berkelanjutan 

(Zhang et al. 2004). Potensi dan kendala penggunaan lahan dapat diidentifikasi 
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sejak awal sehingga pengelolaan lahan dapat dilakukan lebih baik dan terarah 

sesuai dengan komoditas yang akan dikembangkan (FAO, 1976). 

Selama ini evaluasi kesesuaian lahan kakao jarang dilakukan karena 

mayoritas perkebunan kakao merupakan perkebunan rakyat dan belum 

dikembangkan dalam bentuk perkebunan yang lebih besar yaitu hanya ditanam 

biasa di halaman atau kebun dan tegalan (Edi Yatno, 2016). Begitu pula dengan 

perkebunan kakao di Bulukumba yang didominasi oleh perkebunan rakyat. 

Sebab itulah perlu dilakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman 

kakao di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi 

kesesuaian lahan untuk tanaman kakao digunakan sebagai pertimbangan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan produktivitas kakao di Kecamatan Gantarang. 

Peningkatan hasil produksi kakao ini sangat penting karena peluangnya sangat 

besar, mengingat kebutuhan biji kakao dunia belum dapat tercukupi sehingga 

wilayah-wilayah yang berpotensi untuk budidaya kakao harus dikembangkan. 

B. Perumusan Masalah  

Kecamatan Gantarang merupakan salah satu daerah dengan luasan lahan 

kakao terbesar di Kabupaten Bulukumba yakni sebesar 1.425 hektar pada tahun 

2014 (Pemkab Bulukumba, 2017). Lahan kakao yang demikian luas tersebut 

berpotensi untuk mendukung produksi nasional. Hanya saja tanaman kakao di 

Kecamatan Gantarang masih belum berproduksi secara optimal. Total produksi 

pada tahun 2014 hanya sebesar 690,9 ton sehingga produktivitas di daerah ini 
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hanya 0,48 ton/h. Padahal menurut Wahyudi dan Misnawi (2015) potensi 

produktivitas kakao nasional adalah 2 ton per hektar. 

Maka dari itu diperlukan upaya untuk mengevaluasi lahan kakao dengan 

menetapkan karakteristik lahan sebagai dasar penetapan kesesuaian tanaman 

kakao di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menetapkan karakteristik lahan bagi budidaya tanaman kakao di 

Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

2. Mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan bagi budidaya tanaman kakao di 

Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai acuan dalam melakukan zonasi 

kawasan area budidaya dan pemukiman berdasarkan kelas kesesuaian lahan dan 

menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam pengembangan pertanian, 

khususnya tanaman kakao di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi 

Selatan. 

E. Batasan Studi 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi 

Selatan yang bertujuan mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman kakao 

(Theobroma cacao L.). 



7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

F. Kerangka Penelitian 

Gunawan Budiyanto (2014) menyatakan lahan merupakan bentang tanah 

yang dimanfaatkan dan merupakan modal dasar proses produksi biomassa. Selain 

sebagai medium tumbuh tanaman, dalam bahasan yang lebih luas, lahan 

merupakan komponen lingkungan yang dapat menciptakan dan memberikan daya 

dukung proses kehidupan di permukaan bumi. Dalam hubungannya sebagai 

medium tumbuh tanaman dan vegetasi pada umumnya, lahan memainkan peran 

penting dalam daur hara, air, udara dan penjagaan kualitas sistem lingkungan 

(ekosistem). Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi  sebagai 

lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi 

penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk 

secara alami maupun akibat pengaruh manusia (Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2009, Pasal 1 ayat (1). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka sumberdaya lahan 

adalah hamparan tanah yang merupakan bagian daratan dan faktor fisik yang 

melingkupinya seperti iklim, relief atau topografi, aspek geologi dan hidrologi 

yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. Oleh karenanya jika 

dimanfaatkan untuk pertanian, sumberdaya lahan masuk dalam kriteria lahan 

pertanian. 

Dalam budidaya perkebunan kakao tentu tidak terlepas dari suatu resiko, 

seperti penggunaan pupuk berlebih akan mengurangi kualitas tanah dan dalam 

budidaya perkebunan kakao akan menyebabkan pencemaran udara, tanah dan 
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limbah cair, untuk mengurangi resiko tersebut maka perlu diadakannya evaluasi 

kesesuaian lahan terhadap suatu wilayah untuk perkebunan kakao. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan perkebunan kakao di daerah 

penelitian. Hasil dari evaluasi lahan tersebut akan memberikan suatu alternatif  

penggunaan lahan dan  batas-batas kemungkinan penggunaannya serta tindakan-

tindakan pengelolaan yang diperlukan agar dapat dipergunakan secara lestari 

sesuai dengan hambatan dan pembatas yang ada. 

Kecocokan atau kesesuaian lahan dipengaruhi oleh sifat fisik tanah, sifat 

kimia tanah, topografi serta ketinggian tempat. Untuk kesesuaian lahan pada 

kategori sub kelas bagi perkebunan kakao harus diketahui syarat tumbuh tanaman 

terlebih dahulu, persyaratan tersebut terdiri dari temperatur rata-rata tahunan, 

tekstur tanah, kedalaman perakaran, pH tanah, salinitas serta kemiringan lahan. 

Pengamatan dan pengukuran di lapangan serta dilengkapi dengan  

analisis sampel tanah di laboratorium dilakukan untuk memperoleh data tentang 

sifat tanah pada setiap satuan lahan. Sehingga dengan data yang diperoleh tersebut 

maka dapat diketahui karakteristik dan kualitas lahan pada masing-masing satuan 

lahan. Untuk suatu penggunaan lahan tertentu maka harus dilakukan 

pembandingan antara kesesuaian lahan dengan persyaratan tingkat kesesuaian 

lahan untuk tanaman yang akan dibudidayakan, dalam penelitian ini tanaman yang 

akan diteliti adalah tanaman kakao sehingga akan didapatkan kelas kesesuaian 

lahannya. 
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Berikut ini merupakan alur proses penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Kegiatan evaluasi lahan dilakukan dengan mengacu pada karakteristik 

fisiografi wilayah Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi 

Selatan. Kondisi eksisting lahan perkebunan kakao, dan persyaratan tumbuh 

pertanaman kakao. Acuan tersebut dilakukan analisis data dan analisis sampel 

yang kemudian dicocokkan dengan persyaratan tumbuh pertanaman kakao. 

Produktivitas pertanaman kakao ideal dibandingkan dengan produktivitas lahan 

perkebunan kakao aktual untuk kemudian dijadikan lahan potensial dan diketahui 

kelas kesesuaian lahan guna mengevaluasi lahan perkebunan kakao. 
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