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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris lebih kurang 60% 

penduduknya bekerja dalam bidang pertanian. Pertanian budidaya tanaman 

dan ternak menjadi kebudayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. 

Pertanian mempunyai peran penting dalam perekonomian bangsa Indonesia. 

Pertanian merupakan pendapatan  utama dan sumber devisa negara.
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Petanian merupakan hasil interkasi komponen manusia dengan alam 

sekitarnya. Suatu tanaman yang mempunyai daya adaptasi pada alam atau 

kondisi fisik  tertentu sehingga tidak semua tanaman dapat diusahakan pada 

suatu daerah tertentu. Iklim merupakan faktor lingkungan yang tidak dapat 

dikuasai oleh manusia sehingga sering disebut sebagai fakor pembatas. Faktor 

iklim berupa sinar matahari, suhu, curah hujan, dan kecepatan angin. Faktor 

iklim mempengaruhi terhadap kualitas maupun kuantitas produksi. 

Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu komoditas andalan 

perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, 

khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan petani dan 

devisa negara. Kendala utama dalam pengembangan kakao di Indonesia 

adalah produktivitas kakao rendah. Kakao juga merupakan salah satu 

komoditi unggulan pertanian dunia, di Indonesia komoditi ini merupakan 

komoditi yang menjadi prioritas pengembangan tanaman pertanian. 
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Tanaman kakao (Theobroma cacao L) berasal dari hutan tropis yang 

menyebar dari Meksiko Selatan, Brazil, sampai ke Bahama populasi 

terbanyak dan diduga sebagai pusatnya adalah wilayah amozon, dari daerah 

ini kemudian menyebar keberbagai daerah seperti Venezuela, Ekuadaor, Peru 

dan beberapa negara Asia danAfrika.
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Tanaman kakao merupakan  salah satu dari sekian banyaknya tanaman 

yang mempunyai peluang cukup besar bagi perdagangan, baik dalam negeri 

maupun diluar negeri komoditi kakao dimasa yang akan datang diharapkan 

akan mampu menduduki tempat yang sejajar dengan komoditi karet, dengan 

kelapa sawit, komoditi kakao mempunyai peluang pasaran ekspor, sehingga 

dapat meningkatkan devisa  negara. Untuk itu pemerintah berusaha 

meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha yang akan dilaksanakan 

yaitu antara lain perluasan areal, rehabilitas, intensifikasi dan disverifikasi.
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Dipasar global, kakao olahan Indonesia masih memiliki keunggulan 

dari segi kualitas. Keunggulan tersebut antara lain adalah dari sifat fisiknya 

yang lebih keras sehingga baik untuk coating. Harganya pun lebih kompetitif 

dibandingkan dengan Afrika. Biasanya industri pengolahan diluar negeri 

melakukan proses pencampuran dengan African Beans dengan tujuan untuk 

menurunkan biaya. Kakao dari Indonesia juga memiliki aroma khas 

dari kakao dari Negara lain.4 
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Kolaka Timur merupakan salah satu sentra produksi kakao terbesar di 

Sulawesi Tenggara sehingga penunjukan Kecamatan Ladongi sebagai pusat 

industri kakao sangat strategis. Letak geografis Ladongi dan ketersediaan 

produksi bahan baku sangat mendukung untuk pengembangan industri kakao 

tersebut potensi sumber daya perkebunan, khususnya kakao sebagai bahan 

dasar cokelat terus dilirik berbagai kalangan, sehingga mendorong pemerintah 

daerah untuk membangun industri kakao di daerah itu. 

Berbagai usaha telah dilakuan untuk pengembangan komoditi kakao. 

Perbaikan teknik budidaya pada akhirnya akan membawa manfaat besar. 

Teknik pembibitan yang efisien, usaha mendaptkan bahan tanaman unggul, 

metode pemangkasan untuk membentuk habitat yang baik, pengaturan jarak 

tanam maupun usaha perlindungan terhadap hama dan penyakit ditujukan 

kepada ditemukannya suatu periode penanamana dan pemeliharaan kakao 

yang efisien dengan sasaran produksi baik dari segi jumlah maupun mutu.   

Misi Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah adalah menjadikan 

Kolaka Timur sebagai kawasan agro bisnis yang berdaya saing. Untuk 

mensukseskan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka 

timur melalui Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan (BP4K) tahun ini telah melakukan pemetaan komoditi 

unggulan di beberapa wilayah. Diantaranya tanaman holtikultura dan 

pertanian persawahan untuk di Kecamatan Ladongi, Kecamatan Lalolae 

khusus perkebunan dan Kecamatan Ulu Iwoi untuk madu serta 

Kecamatan Lambadia untuk budidaya ikan.  
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Melihat banyaknya potensi dari bertani kako seharusnya 

menjadikan petani kakao di Indonesia lebih unggul terkhusus di Kolaka 

Timur.  Karna adanya dukungan dan respon yang baik  yang telah di 

lontarkan oleh bupati kolaka timur ingin menciptakan kolaka timur 

sebagai kawasan agro bisnis yang berdaya saing. 

Masyarakat  Desa Pole Maju Jaya yang menjadikan Kakao 

sebagai penghasilan utama mereka tidak menjamin hasil dari kakao 

untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka setiap bulannya. Karena 

waktu panen kakao terbilang cukup lama. Dan kondisi pohon kakao 

yang dimiliki masyarakat saat ini  mayoritas sudah kurang produktif 

untuk menghasilkan dikarenakan usia pohon kakao sudah tua. Sehingga 

penulis ingin mengetahui cara para petani kakao untuk tetap 

menghidupi keluarga mereka. Kakao dapat di panen 5 sampai 6 bulan 

selama menunggu waktu panen berikutnya petani kakao mencari 

pekerjaan sampingan  untuk tetap bisa menghasilkan. Hal ini merujuk 

pada QS Abasa/80 ayat 24-32 yang mengharuskan ummat manusia 

untuk tetap memperhatikan diri dan keluarganya untuk tetap hidup 

layak. 
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Terjemahnya :  

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari 

langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu 

Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-

sayuran,  zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-

buahan serta rumput-rumputan,  untuk kesenanganmu dan untuk 

binatang-binatang ternakmu.
5
 (Q.S Abasa: 24-32) 

 

Ayat diatas memberi pesan bahwa manusia disuruh melihat dan 

menyaksikan sendiri bagaimana pertalian hidupnya dengan bumi 

tempat dia berdiam. Kemudian menerangkan dari mana datangnya 

makanan itu dan bagaimana tingkat-tingkat pertumbuhannya sehingga 

makanan itu telah ada saja dalam piring yang terhidang di hadapannya, 

serta memiliki kandungan makanan yang bergizi dan mengandung 

protein, karbohidrat, dan lain-lain sehingga memenuhi kebutuhan 

jasmaninya, serta manusia dapat merasakan kelezatan makanan dan 

minumannya yang juga menjadi pendorong bagi pemeliharan tubuh 

agar dalam keadaan sehat dan mampu menunaikan tugas yang di 

bebankan kepadanya.
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Makan adalah sesuatu yang paling lekat dan selalu ada pada 

manusia. Namun menurut al-Tabari tidak hanya pada proses 

terbentuknya  makanan, tetapi juga dimaksudkan pada minumnnya.
7
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 Allah telah menyuburkan tanah dan menunbuhkan berbagai 

tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk manusai dan bahkan untuk 

binatang ternak. Allah telah menjanjikan hal tersebut Jadi, tergantng 

manusia itu sendiri bagaimana ia dapat memperoleh kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya. 

Dengan uraian di atas maka penulis termotivasi untuk mengangkat 

judul ”Pekerjaan Alternatif  Petani Kakao Pasca Panen dalam Tinjauan 

Ekonomi Islam di Di Desa Pole Maju jaya Kec. Poli-polia kab. Kolaka 

Timur ” 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada petani kakao dalam pekerjaan 

altenatif pasca panen. Dan terfokus pada cara  petani kakao untuk tetap dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keadaan ekonomi petani kakao sebelum dan sesudah panen ? 

2. Perkerjaan alternatif apa yang dilakukan petani kakao  pasca panen? 

3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pekerjaan alternatif yang 

dilakukan petani kakao pasca panen ? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keadaan ekonomi petani kakao sebelum dan sesudah 

panen. 

2. Untuk mengetahui pekerjaan alternatif yang dilakukan petani kakao pasca 

panen 

3. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap pekerjaan alternatif 

pasca panen. 

E. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Secara teoritis  

a. Sebagai bahan informasi tentang cara yang dilakukan Petani kakao 

dalam pemenuhan kebutuhan pasca panen. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang 

penelitian sejenis. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literature untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang 

lebih luas kepada pembaca terutama bagi pribadi penulis. 
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F. Definisi Operasioanal  

Untuk menghindari kesalahan persepepsi yang beragam dari kalangan 

pembaca dalam memahami inti dari definisi dalam penelitian maka penulis 

telah mengemukakan definisi operasional dan variabel yang terdapat dalam 

judul proposal : 

1. Pekerjaan alternatif yang dimaksudkan disini yaitu pekerjaan selain dari 

bertani Kakao, pekerjaan sampingan yang membantu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari setelah pasca panen. 

2. Pasca panen yang dimaksudkan disini yaitu setelah panen kakao berakhir 

dan para petani tidak  menghasilkan lagi dari kakao, dan menunggu panen 

kakao berikutnya . 

3. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia yang perilakuknya diatur berdasarkan aturan agama islam dan 

didasari oleh tauhid sebagaimana di rangkum dalam rukun iman dan rukun 

islam. Tinjauan ekonomi Islam dalam penelitian ini dapat melihat cara 

bagaimana para petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara 

yang baik atau batil.   


